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2. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun, Adalet Başkâtip, icra memuru,
zabıt kâtibi ve yardımcılarına tazminat ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet
ve Bütçe komisyonları raporları (2/45)
(S. Sayısı : 56)
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rev, yetki ve kuruluşu hakkında kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/169)
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1. — Antalya Milletvekili Ilışan Ataöv'üıı, Çanakkale İhtifali için kiralanan Kadeş vapurunda vukubulan olaylara dair
Ulaştırma ve Millî Eğitim bakanlarından
tfözlü sorusu (6/224)
538
2. — Edime Milletvekili Talât Asarın,
bozuk vaziyette olan Edirne - İstanbul yo
lunun ıslahının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/232)
/
538
3. — A y d ı n Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Toprak reformunun bu yıl gerçekleşti
rilmeye başlanmasiyle ilgili her hangi bir
çalışma yapılmakta olup olmadığına dair
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/233)
538
4. — Sivas Milletvekili Rahmi Günay'm, malzemesi satmalmmış bulunan Sivas
Esnaf Çarşısı inşaatının bir an evvel ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair
tınar ve İskân Bakanından sözlü sorusu
(6/234)
538
5. —- Gümüşane Milletvekili Halis Bayramoğlu'nun, kuraklıktan zarar gören Gü
müşane iline şimdiye kadar ne gibi bir
yardım yapıldığına ve Amerikan yardımın
dan bu ilin faydalandırılmaması sebebine
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu
(6/235)
538
6. — İzmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğlu'nun, Yılanların öcü ismindeki eserin
temsilinin ne sebeple durdurulduğuna dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/236)
538:539
7. — İzmir Milletvekii Arif Ertunga'nm, özel müessese ve iş yerlerinde fikren
ve bedenen çalışanların haklarının kanunen
sağlanması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sorusuna Çalışma Bakanı Bülent
Ecevit'ih sözlü cevabı (6/237)
530:540
8. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kıroa'mıl, gecekondu bölgeleri tesbit edilerek
bu bölgeler dâhilinde gecekondu yapılma
sı hususunda ne düşünüldüğünü dair Baş
bakandan sorusuna İmar ve İskân Bakanı
Muhiddin Güvenin sözlü cevabı (6/238)
540:
544
9. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin
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Tiyanşan'ın, Altınjşl Kolektif Şirketine han
gi illerde kaçar Med ilkokul binası inşaa
tı ihale edildiğine ye inşaatın istenilen za
manda ve evsafta .»yapılıp yapılmadığına
dair Bayındırlık ye Millî Eğitim Bakanla
rından sözlü sorusu (6/239)
544
10. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'nin, Kuzeybatı - Anadolu bölgesi elek
trik borçlarım ödfcmiyen belediyelere dair
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/241)
544
11. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'nin, orman dâvasının halli için Orman
Genel Müdürlüğü teşkilâtının yeterli olup
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü
sorusu (6/242)
544
12. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nııı, Millî Eğitim dâvamızın bir felse
fesi ve sistemi bulunup bulunmadığına da
ir Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/243)
544
13. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mn, son iki senç içinde çalışmak üzere
Batı - Almanya'ya giden işçilerle bu sene
sonuna kadar gideceklerin adedine dair sorusuna Çalışma Bakanı Bülent Ecevİt ve
fSanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm sözlü ce
napları (6/244)
' "
'
544:548
14. — Konya Milletvekili Faruk Sükanin, Konya ovasında vukubulan fırtına
ve şiddetli rüzgârdan mütevellit meydana
gelen hasarın mahalleriyle miktarının tes
bit edilip edilmediğine dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/245)
548
1.5. — Kastamonu Milletvekili İsmail
Hakkı Yılanlıoğlu'nım, 6273 sayılı İlkokul
öğretmenleri İntibak Kanununun bütün
öğretmenlere tatbik edilip edilmediğine da- *
ir Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/246)
548
1.6. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nııı, ders kitaplaıı ile naşir ve gazetecile
rin ihtiyacı olan kâğıdı bugtUıkü fiyattan
dalı a ucuza temin etmeleri hususunda ne
düşünüldüğüne dair sorusuna" Sanayi Ba
kanı Fethi Çelikbaş'm sözlü cevabı (6/247) 548:
551
17. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, Orman Genel Müdür ve Müdür Muavini
olarak istihdam edilenlerden bâzılarının
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tâyin ve terlilerine dair, Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/249)
18. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükı*ı Koç'un, Devlet Tiyatroları Edebî Heye
tince sahneye konulması uygıın görülen,
provaları tamamlanan, temsili i}ân edildiği
halde sonradan temsilinden vazgeçilen bir
eser olup olmadığına dâir Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/250)
İŞ. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, bol ve ucuz suni gübre tedariki
konusunda ne düşünüldüğüne dair, Tarım
Bakanından sözlü sorusu (6/251)
20. — İzmir Milletvekili
Mustafa
Uyar'm, Foçâlıların Kaymakamdan şikâ
yetçi olduklarına dair vâki neşriyatın doğ
ru olup olmadığına dair," İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/252)
21. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, bütün memurları ilgilendiren kadro
probleminin nasıl ve ne şekilde halledile
ceğine ve memurların nakillerinin muay
yen aylarda yapılmasının mümkün olup
olmadığına dâir, Başbakandan sözlü so
rusu (6/253)
'
22. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'ın, yıllardan beri müdürsüz bulunan Muş
ilinin 11 nahiyesine asıl müdür tâyini hu
susunda ne düşünüldüğüne dair, İçişleri
Bakanından sözjü sorusu (6/254)
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551
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551
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24. — İzmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğlu'nun, Ziraat Bankası ve Kredi Koo
peratiflerinin müstahsıla açtıkları istihsal
kredisi bareminde bu yıl bir artış olup olmıyacağına dair Başbakandan ve Maliye
Bakanından sözlü sorusu (6/256)
555
25. — İzmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğlu'nun, zirai mücadele ilâçlarının
müstahsil tarafından zamanında bol, kolay
I ve bilhassa ucuz temin edilebilmesi için bir
j tedbir alınıp alınmadığına dair, Tarım,
Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanlarından
sözlü sorusu (6/257)
555
I
26. — Antalya Milletvekili İhsan Ata'/öv'üıı, PTT İdaresinde haberleşme hürrij yetini ihlâl etmiş memur bulunup bulunma- .
I dığma dair (Ulaştırma Bakanından olan sözI lü sorusunu geri aldığına dair önergesi
(6/258) (4/71)
555
I
27.—Bursa Milletvekili Sadrettin ÇanI ga'nın, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat BanI kası eliyle, Gemlik'in Umurbey köyünde,
j köylülere verilmek üzere yaptırılan evlere
I dair sorusuna Ticaret Bakanı İhsan GürI san'm sözlü cevaibı (6/259)
555:256,

28. — Edirne Milletvekili Talât Asal'I m, Türkiye radyolarından, muhalefet par[ tilerine de 1962 yılı bütçesi hakkındaki fij kirlerini açıklamaları imkânının sağlanıp
551
sağlanmıyacağına dair Basın - Yayın ve
Turizm Bakanından sözlü sorusu (6/260)
257
23. — Erzincan Milletvekili Zeynel
Gündoğdu'nun, halen ihtiyacın üstünde
I
29. — Giresun Milletvekili Ali Cüceolan kamyon ve taksi ithalâtının birkaç
oğlu'nun, terfi haklarını Danıştay ilâmiyle
yıllığına durdurularak yedek parça ve lâs
ispat etmiş olup da ilâmların infaz edilmetiklerin bolca ithali hususunda ne düşü
! mesi sebebiyle müktesep haklarmr alamınüldüğüne dâir sorusuna Ticaret Bakanı İh
I yan kaç öğretmen bulunduğuna dair Mîflî
san Gürsan'm sözlü cevabı (6/255)
551:555 | Eğitim Bakanmdan sözlü sorusu (6/262) 257

1. — GEÇEN TUTACAK ÖZETİ
Sayın milletvekillerinden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi okundu,
kabul edildi.
Kocaeli Milletvekili Sahabettin Bilgisu ve
iki arkadaşının, işçi Sigortalan Kurumundan
sigortalı işçilere uzun vâde ve az faizle borç
para verilmesi hakkında kanun teklifinin red
dine dair Çalışma Komisyonu raporu okundu
ve kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhasebesi
nin 1961 yılı Haziran - Ağustos, Eylül - Kasım,
Aralık ve 1962 yılı Ocak - Şubat ayları hesap
lan hakkındaki Meclis Hesaplarını inceleme
Komisyonunun raporları okundu, bilgi edinildi.
Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun,
Adalet Başkâtip, icra memuru, zabıt kâti
bi ve yardımcılanna tazminat verilmesi hak
kındaki kanun teklifinin birinci maddesi üze
rinde yapılan görüşmelerden sonra, kabul edi
len önergelerle birlikte komisyona verildi.
Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 3005 sa
yılı Meşhut suçlar Kanununun 14 ncü maddesi
nin yürürlükten kaldmlmasma mütaallik ka
nun teklifi kabul edildi.
'

Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun,
istanbul Milletvekili Suphi Baykam'm,
izmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, Ka
dirli Kaymakamının naklinde bir usulsüzlük
olup olmadığına dair içişleri Bakanından sözlü
sorulanna, içişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu
cevap verdi.
224, 233, 237, 239,. 243, 244, 245, 246, 247,
249, 250, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 262 sayılı
sorular, ilgili bakanların,
232, 234, 235, 236i 238, 241, 242, 251, 255,
259, ve 260 sayılı sorular da, soru sahiplerinin
hazır bulunmamaları dolayısiyle gelecek Birleşi
me bırakıldı.
18 . 4 . 1962 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Mekki Keskin

Kâtip
Van
Mustih Görentaş

Kâtip
Çankm
Nurettin Ok

Sorular
Sözlü sorular
ha müsamahalı bir infaz sistemi düşünülüp dü
1. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, Hü şünülmediğine dair sözlü soru önergesi, Adalet
kümetin teşekkülünden bugüne kadar, kâğıt
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/269)
para hacmmda bir artış olup olmadığına dair
4. — Giresun Milletvekili t. Etem Kılıçoğlu'sözlü soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönde
nun, hangi illerde, kaç vatandaşın servet beya
rilmiştir. (6/267)
nına tâbi tutulduğuna dair tekrar edilen sözlü
2. — îzmir Milletvekili Arif Ertunga'mn, soru Önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir.
çiftçi ve müstahsilin, sanayi, ticaret ve çalışma
(6/270)
sektörlerinde olduğu gibi, teşkilâtlanmalarının
Yazılı soru
lüzumlu görülüp görülmediğine dair sözlü soru
1. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, To
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir.
kat ili dâhilinde, bilûmum dairelerce yapılacak
(6/268)
3. — izmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, Hü yatırımların neden ibaret olduğuna dair yazılı
kümetin teşekkülünden bu yana kaç basın dâ soru Önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir.
(7/95)
vası açıldığına ve hükümlü gazeteciler için da2. — GELEN KAĞITLAR
Teklifler
1. — Cumhuriyet Senatosu Antalya üyesi
Mustafa özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu madde
sine bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hak-

kında kanun teklifi (2/206) (Maliye ve Bütçe
Komisyonlarına)
2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi
Rifat öztürkçine ve üç arkadaşının, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka-
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faturana ek 7242 sayılı Kanunun muvakkat mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
(2/207) (Maliye ve Bütçe komisyonlarına)
3. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir
ve 8 arkadaşının, 6235 ve 7303 sayılı kanunla
rın yürürlükten kaldırılması ve Türkiye Mü
hendis ve Mimar Odaları kurulmasına dair Ka
nun teklifi (2/208) (Bayındırlık, Adalet ve
Bütçe komisyonlarına)
4. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir
Ve 8 arkadaşının, Mühendislik ve Mimarlık hak
kınca kanun teklifi (2/209) (Millî Eğitim,
Bayındırlık ve Adalet komisyonlarına) (
5. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, T. B.
M. M. İstişare Kurulu kanunu teklifi (2/210(Anayasa Komisyonuna)
Tezkereler
6. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu 'mm,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/253) (Ana-
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yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyona)
7. —• Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi (3/254) (Anayasa ve
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyona)
8. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi (3/255) (Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona)
9. -^-Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/256) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyona)
Rapor
10. — 11 . 10 . 1960 tarihli ve 97 sayılı Ka
nunun geçici ikinci maddesinin değiştirilmesine
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/160) (Gündeme)

OTURUM

Açılma saati: 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin
KÂTİPLER : Ferruh Bozbeyli (İstanbul), Muslin Oörentaş (Van)

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ekseriyetimiz var.

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'm,
Kadirli Kaymakamı hakkında geçen Birleşim
deki sorusu ile ilgili demeçleri
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.
bık hakkında, Sayın Suphi Baykam.

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) -^- Muhterem
arkadaşlarım; İçtüzüğün 149 ncu maddesinde;
(Her mebus Hükümet namına Başvekile veyaı 8Û- • hut vekillere şifahi veya tahrirî sualler sorabi
lir) deniyor. 150 nci madde şöyle devam edi-
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yor : (Sual sarih ve muayyen maddeler hakkında malûmat istemekten ibarettir.)
Bunu kaydetmekten maksadım; geçen celsedc. zabıtların tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, burada bu teamülün dışına çıkılmış, bir
milletvekili afkadaş diğer milletvekili arkadaşmı murakabe için, sözlü soru verdiğini ısrarla
bu kürsüden belirtmiştir, icrayı denetlemekle
mükellef olan milletvekili bu yola saparsa, icranın çalışması, milletvekillerinin çalışması aksıyabilir, imkansızlaşır.

I
I
I
I
I
J
I
I
I
I
I

Yüksek Kiyasetten istirhamım; bu nevi hallerde mutlaka dikkatli bulunması ve sözlü soru
müessesesinin dejenere olmaması için, uyanık
bulunması lâzımdır. Bu hususta Riyaseti uyarmayı vazife bildim.
Bir diğer husus, yine zabıtların tetkikinden
anlaşılacaktır ki, geçen oturumda Kadirli Kaymakamı hakkında sözlü soru görüşüldüğü zaman, bizim gibi Sayın İçişleri Bakanı da fikirloriııi söylediler, görüşmeler yapıldı.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Muhterem arkadaşlarım, aynı akşam radyonun Meclis saatini dinledim, bu gibi hallerde
bütün memleket muhakkak ki, Meclis çalışma^
lanın radyodan dinliyor, bu saati takibeden arkadaşlarım görmüşlerdir ki, Vekilin konuşması;
uzun bir şekilde sayfalarca verilmiş, ama bu
sayfalar verilirken halen Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetini temsil eden bir kaymakamı itham
eden hususlar açık açık söylenmiş, fakat buna
mukabil verilen cevaplar, bu kürsüden verilen
karşılıklar radyoda açıklanmamıştır.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Zaptı sabıkla alâkalı bir hususu yeni kurulmuş olan Anayasa düzeni bakımından,.fevkalâde
ehemmiyetli gördüğüm için bu husus üzerinde
duruyorum. Hükümet programından olsun,
Anayasa ve kanunlarımızda olsun, Meclis radyo
saatinin, mutlaka zabıtlara harfiyen uygun şe
kilde, muayyen ölçüler içinde ve tarafsız olarak,
verilmesi lüzumuna işaret edilmiştir.

I
I
I
I
I

Bu tek taraflı yayın her arkadaşın yarın ba
şına gelebilir. Her idare âmiri bundan zaman
içinde zarar görebilir. Bu bakımdan biz, hangi
cenahtan gelirse gelsin, mutlaka kurulmasını
istediğimiz Anayasa düzenini ve demokratik re
jimi, korumakla mükellef olduğumuzu her za
man hatirlıyacağız. Ve denetleme vazifemizi ya
Jr
pacağız.
""""" ^;
I
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Nihayet son olarak arz etmek istediğim hu
sus şudur; burada hiç kimse komünizmin mü
dafaasını y a p m a ğ ı halde, hiç kimse bu çatı
altında Anayasa ile, kanun dışı ilân edilmiş olan
komünizm rejimini savunamıyacağı halde, bir
milletvekili arkadaşımızın çıkarmış olduğu gaze
tede, sanıyorum. Milletvekilliğinin kendisine
bahşettiği dokunulmazlık zırhına bürünerek, se
kiz sütün halinde «Baykam'ı kızıl radyo haklı
buldu» şeklinde yayın yapmıştır. Böyle bir
şeyin olmadığı, söylenmediği zabıtlarda görü
lebilir. Bu çatının altında herkes birbirinden
milliyetçi, samimiyetle bu memleketin gerekçe
lerine ve milliyetçiliğine inanmış olarak bulun
maktadır. Bu gibi şeyler, Meclisin umumi ha
vasına gölge düşürür. Meclis böyle bir beyanı
dinliyemez.
Son olarak zannederim bir sürçülisan olarak,
Kemal Bağcıoğlu arkadaşımın bir sözünü ba
sma komünistlik isnadı burada bütün basına
teşmil eder mahiyette söylemiş olduğu için tav
zih edilmesini bekliyorum ve Riyasetin bu gibi
ithamlar karsısında dikkatli bulunacağını umu
yorum.
Muhterem arkadaşlarım; bu Meclisin içinde,
hiçbir zaman Türk basınını, komünist radyo ile
paralel görecek bir kimsenin bulunmıyacağına
inanmak isterim. Türk basınını ve Meclisi huzu
runda tenzih ediyorum.
Aynı şekilde, dışarıda da haklı bildikleri,
inandıkları bir dâvayı savunanları «Kızıl radyo
bunu istismar ediyor» diye her hangi bir kim
se süçluyamaî?. Türk basınını bu paralelizm
içinde görmek, itham etmek kimsenin hakkı de
ğildir. ileriki Meclis müzakerelerinin selâmeti
adına bu hususları kaydetmeyi ve Riyaseti uyar
mayı vazife bildim. Dikkatli bulunulmasını rica
ederim.
Saygılarımla.
BAŞKAN — İçtüzük'ün 87 numaralı no
tunda, «aynı mahiyette olan sorulara bakan
birleştirerek cevap verir» der.
Geçen birleşimde, müzakere mevzuu ko
nu da Kadirli Kaymakamına aidolduğu için
birleştirilmiş've konuşturulmuştur. Bakan ko
nuşmasına fyir iki soru sahibi iki defa cevap
vermişlerdir. Kaidesin^ istisnası; kaideyi boz
maz. Bu bakımdan Sayın Baykam arkadaşımıza
bu cihetin içtüzüğe uugun olduğunu bildiririm
(Sağdan alışlar)
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SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Konuş
mamın o kısmı Hükümeti ilçaz -mahiyetindedir.
BAŞKAN — İkinci diğer,bir husus da Ri
yasetin meşgul olacağı meseleler değildir, sözlü
sorular Hükümetten sorulur. Şeseleyi bu şekil
de Hükümete intikal ettirmiştik.
Zaptı sabık hakkında diğer bir arkadaşımı
zın söz isteği var. Buyurunuz.
HALİT FİKRET AKA (Nevşehir) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım bir evvelki
celsede Kadirli Kaymakamının nakli dolayısiyle
sorulan sözlü soruların cereyan şekli benim gibi
düşünenleri yani aşağı-yukarı Meclisin ekseri
yetini üzmüş ve müteessir etmiştir. Hepinizin
yüks|k malûmudur ki; memleket iktisadi darlık,
içtimai sıkıntı ve siyasi buhran içindedir.
BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında işaret
buyurunuz.
Geçen celsedeki
müzakerelerin
idaresinde bir usulsüzlük mü var, zabıtlarda
bir hata mı var. Bunlar hakkında lütfen konu
lun. Başka fikirleriniz varsa, bu zaptı sabık
hakkında konuşma olmaz..
HALİT FİKRET AKA (Devamla) — Gün
dem dışı söz rica ediyorum.
BAŞKAN — Hayır gündem dışı olmaz ar
tık. Çünkü gündeme geçmiş bulunuyoruz. Yeri
nize buyurunuz efendim.
Efendim, gündemimizde kanun tasarılarının
sözlü sorulardan evvel görüşülmesi hakkında
önergeler var; okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Kanun tekliflerinin sözlü sorularından evvel
konuşulmasını saygıyle talebederiz.
Denizli
Denizli
İsmail Ertan
Atıf Şohoğlu
Meclis Başkanlığına
Kanun tasarılarının sözlü sorulardan önce
konuşulmasını teklif ederim.
İstanbul
Sabri Vardarh
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izin isteği, diğeri de Maliye Komisyonunun ge
cikme mazereti. İzin tezkeresini okutuyorum.
Genel Kurula
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri
nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri
Başkanlık Divanının 18 . 4 . 1962 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır.
Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur.
Millet Meclisi Başkanı
Fuad Sirmen
Ağrı Milletvekili Kerem özcan 20 gün, ma
zeretine binaen 24 . 4 . 19'62 tarihinden itibaren.
Gaziantep Miletvekili Hüseyin Incioğlu 15
gün, mazeretine binaen 18 . 4 . 1962 tarihinden
itibaren.
Gaziantep Milletve'kili Mithat San 1 ay, has
talığına binaen 13 . 4 . 1962 tarihinden itibaren.
İstanbul Milletvekili Abdurrahman Yazgan
1 ay, hastalığına''binaen 20 . 4 . 19G2 tarihinden
itibaren.
Niğde Milletvekili Haydar Özalp 10 gün,
mazeretine binaen '20 . 4 . 1962 tarihinden iti
baren.
Sivas Milletvekili Mahmut Vural 15 gün,
mazeretine binaen 18 . 4 . 1962 tarihinden iti
baren.
BAŞKAN — Ayrı ayrı okuyarak oylarınıza
sunuyorum.
Ağrı Milletvekili Kerem özcan 20 gün, ma
zeretine binaen 24 . 4 .1962 tarihinden itibaren.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Gaziantep Miletvekili Hüseyin încioğlu 15
gün, mazeretine binaen 18 . 4 . 1962 tarihinden
itibaren.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Gaziantep Milletve'kili Mithat San 1 ay, has
talığına binaen 13 . 4 . 1962 tarihinden itibaren.

BAŞKAN — Kanun tasarılarının sözlü so
BAŞKAN — Kabul
rulardan evvel görüşülmesini teklif eden öner- j
Kabul
edilmiştir.
geleri dinlediniz, önergeleri İj^bul edenler... j
İstanbul Milletvekili
Etmiyenler... önergeler kabul edilmiştir.
|
1 ay, hastalığına binaen
2. — Sayın milletvekillerinden bâzılarına j
itibaren.
izin verilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi
i
BAŞKAN — Kabul
BAŞKAN — İki sunuşumuz vardır. Biri | Kabul edilmiştir.
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edenler... Etmiyenler...
Abdurrahman Yazgan
20 . 4 . 1962 tarihinden
edenler... Etmiyenler...
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Niğde Milletvekili Haydar Özalp 10 gün,
mazeretine binaen 20 . 4 . 1962 tarihinden iti
baren.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
' Sivas Milletvekili Mahmut Vural Î5 gün,
mazeretine binaen 18 . 4 . 1962 tarihinden iti
baren.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler;..
Kabul edilmiştir.
3. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâ
zı maddelerinin ilgası ve yeni hükümler ihdasına
dair kanun tekliflerinin, Hükümetçe hazırlan
makta bulunan kanun tasarısına intizaren bekle
tilmekte olduğuna dair Maliye Komisyonunun
tezkeresi (3/258) (2/86, 90)
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum:
Yüksek Başkanlığa
Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Cavit Ter
fik Okyayuz ve 51 arkadaşının, 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun b$zı maddelerinin ilgası ve
yeni hükümler ihdasına dair Zirai Vergi ka
nunu teklifi ile Adana Milletvekili Ahmet
Karamüftüoğlu'nun, Zirai Gelir Vergisi kanu-

O;!

nu teklifi 19 . 1 . 1962 sevk tarihli ve kanun
lar Müdürlüğü 2/86 ve 2/90 numara ile komis
yonumuzda ilgili Hükümet temsilcilerinin ve
teklif sahiplerinin iştiraki ile tetkik ve müza
kere edildi.
Genel Kurulca 28 . 2 . 1962 tarihinde kabul
buyrulan 17 . 1 . 1962 gim ve 5 sayılı Kararla
arz ve İzah olunduğu veçhile Zirai Gelir Vergisi
Ihakkmda içel Senatörü Cavıt Tevfik Okyayuz
ye Adana Milletvekili Ahmet Karamüftüoğlu'
nun tekliflerinin de Hükümetçe hazırlanmakta
bulunan kanun teklifine intizaren bekletilmesi
ne ve keyfiyetten Yüksek Başkanlığa bilgi ye
rilmesine karar verildi.
Maliye Komisyonu Başkanı
Başkanvekili .
Kocaeli
Muş
Cemal Babaç
Sait Mutlu
Kâtip
Adana
Ağrı
Yusuf A-ktimur
N. Güngör
Erzurum
Gümüşarie
Giyasettin Karaca
N. Küçüker
Ordu
Sivas
O. N. Hazinedar
R. Çeltekli
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER

1. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun
3890 sayılı Kanunla muaddel 76 ncı maddesinin
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Adalet
Komisyonu raporu (1/29) (S. Sayısı: 55) (1)

Madde 76. — Mal beyanında bulunmıyan
borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulu
nuncaya kadar icra tetkik mercii hâkimi tara
fından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle
tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler..; Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — ikinci görüşülmesidir madde
lere geçiyoruz.

MADDE 2.
yürürlüğe girer.

BAŞKAN — ikinci görüşmesi yapılacak iş
lerin bir numarasında

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı
Kanunla muaddel 76 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı
MADDE 1. — icra ve iflâs Kanununun 3890
•ayılı Kanunla muaddel 76 ncı maddesi (aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir :
(1) 55 S. Sayılı basmayazı 73 ncü Birleşim
tutanağının sonundadır.

Bu kanun yayımı tarihinde

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunun
kanlar Kurulu yürütür.
'

hükmünü Ba

BAŞKAN — Maddeyi, k a M edenler... Etr
miyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının lehinde,ve aleyhinde' söz istiyen?.
Yok. Şimdi kariunün tümünü" oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenleri., Etmiyenler... Çanuıi'ka-
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bul edilmiştir. Meclisimizce ikinci müzakere de
tamamlanmıştır.
2. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun, Adalet Başkâtip, icra memuru, zabıt kâ
tibi ve yardımcılarına tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet ve Bütçe komis
yonları raporları (2/45) (S. Sayısı: 56) (1)
BAŞKAN — Birinci maddeyi geçen Birle
şimde komisyona göndermiştik. Komisyondan
madde gelmiştir. Şimdi raporu okutuyoruz.
Yüksek Başkanlığa
Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun
Adalet Başkâtip, icra memuru, zabıt kâtibi ve
yardımcılarına tazminat verilmesi hakkındaki
kanun teklifinin birinci maddesinin tadiline
dair Yüksek Meclisçe dikkate alınan önergeler
Komisyonumuzca incelendi.
Komisyonumuzda yapılan müzakereler so
nunda evvelce tanzim edilmiş olan raporumuz
da açıkça belirtildiği üzere, gardiyanlar, genel
bütçeye bağlı (D) cetvellerinde her yıl ayrı
ayrı tâyin ve tesbit edilmiş olan ücretleri alır
lar. Bu ücretler müddeti bir yıl olan bütçe ka
nunları ile her bütçe yılı için yeniden tesbit
edilir. Artırılabilir, eksiltilebilir. Bütçe kanun
larına bağlı (D) cetvellerinde tesbit edilen üc
retlerin bu şekilde değişikliğe tâbi tutulması,
-bütçe kanunlarında yapılacak tadilât ile müm
kündür. Şimdiye kadar takibedilen yol ve tat
bik edilen usul budur.
Millet Meclisi Bütçe Komisyonu olarak, (D)
cetvellerinde değişiklik yapılması yolu ile kısa
zamanda gerçekleştirilmesi mümkün olan zam
lar, Devletin şimdiye kadar yürürlükte olan ba
rem ve teadül kanunlarına göre ve devamlı
kadrolardan maaş alanlara yapılan ve bir ücret
zammı mahiyetinde olan tazminatlar yolu ile
verilmesine mer'i Anayasamızın 94 ncü mad
desi ile tesbit edilen usule sarahaten aykırı bu
lunmuştur. Devamlı kadrolarda maaş alanlara
bütçe kanunlarına zam yapılması mümkün bu
lunamadığı için tazminat rejimi ile bunların
kısmen olsun terfihi cihetine gidilmiştir.
Filhakika, gardiyanların bugün almakta ol
duğu ücretlerin bir miktar yükselmesi zarureti
(1) 56 S. Sayılı basmayazı 73 ncü Birleşim
tutanağı sonundadır.
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komisyonumuzca da açıkça tesbit ve müşahede
olunmuştur.
Hükümetin, 1962 Bütçe yılı içinde, ücretleri
gayrikâfi olan gardiyanların bu ücretlerinin (D)
cetvelinde değişiklik yapılmasını temin edecek ka
nun tasarısını tezelden getirmesi ve bu meselenin
mer'i müesses usullere uygun bir şekilde hal su
retine bağlanması uygun mütalâa edilmiş ve arz
edilen bu sebeplerden dolayı, Yüksek Meclisçe na
zara alınmak suretiyle komisyonumuzda yeniden
tetkike tâbi tutulan takrirlere iştirak olunmamış
tır.
Keyfiyet saygı ile Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü
Elâzığ
Ankara
ö. Faruk Sanaç
îlyas Seçkin
Artvin
Ayijın
Anayasanın 94 ncü maddeİsmet Sezgin
si ile ilgili bulmadığımdan
muhalifim
S. Osman Avcı
Balıkesir
Diyarbakır
Kanun tasarısının esasına
R. Iskenderoğlu
muhalif bulunmam itibariy
le iştirak etmiyorum
F. îslimyeli
Erzurum
Hatay
Usulü kabul ediyorum, Söz hakkım mahfuzdur
esasa muhalifim
Ş, İnal
Cevat önder
İstanbul
İstanbul
Ahmet Oğuz
Reşit Ülker
(Kırşehir
Konya
A. Bilgin
1. Baran
Konya
Maraş
R. özal
®öz hakkım mahfuzdur
E. Kaplan
Muğla
Ordu
Kanun tasarısının esaMuhalifim
sına muhalifim
A. H. Onat
T. Şahin
Sakarya
Siirt
N. Bayar
Adil Yaşa
Sinop
Trabzon
M. Alicanoğlu
Söz hakkım mahfuzdur
A. Ş. Ağaoğhı
Yozgat
Yozgat
Prosedür yönünden
C. Sungur
kalbul ediyorum
t. H. Akdoğan
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BAŞKAN — Buyurun Maliye Bakam.
MALİYE BAKANI Ş E F İ K İNAN (Çanak
kale) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım,
1962 bütçesinin gerek Yüksek Meclisinizde, gerek
se Cumhuriyet Senatosunda müzakeresi sırasında
malî durumumuzda bütün açıklığı ile sizlere
açıklanmıştı. Bütçe Encümeni olarak, Millet
Meclisi olarak, Cumhuriyet Senatosu olarak, 1962
bütçesi bütün maddeleri en küçük teferruatına
kadar yüksek vukuflu tetkikinizden, süzgeciniz
den geçmiştir. Bu bütçe, umumi müzakereler sı
rasında da defalarca açıklandığı üzere, son dere
ce güç bağlanabilmiş, muvazenesi son derece frajil, muvazenesinin idamesi son derece güç bir büt
çedir. öyle bir bütçe ki, kendi kendisini zor taşı
yan, icrası sırasında son derece dikkatli olmayı
icabettiren bir (bütçedir.
Ayrıca, bu 'bütçe ile Hükümet programında
ifadesini (bulan, malî ve iktisadi alanda, istikrar
prensibi de Yüksek Meclislerin tasvibine iktiran
etmişti. Bu bütçe iste bu istikrar siyasetinin bir
ii'ades'i idi. Muvazenesi güç temin edilmiş, ancak
dış yardımlarla temin edilmiş ve memur kütlesi
nin feragatini gerektiren bir bütçe idi. , Bu büt
çenin icrasına başlanmış, ayrıca bu bütçe 1961
bütçesinin mühimce bir yekûna baliğ olan açığı
nı da devralmış bir bütçedir. İstikrar prensibi
ne sadık kalarak hem. bu bütçeyi yürüteceğiz hem
de 196.1 bütçesinin devrettiği açığı aynı bütçe
nin gelirleri ile karşılıyaeağız.
Bu itibarla 1962 bütçesi munzam hiçbir malî
külfete tahammül edemiyecek bir'bütçedir.
Anayasanın 94 ncü maddesinin son fıkrası,
bütçe müzakereleri sırasında bütçe muvazenesini
her şeyin üstünde tuttuğu içindir 'ki; milletvekil
lerinin masraf artırıcı, gelir indirici tekliflerine
engel koymuştur.
Şimdi bütçenin heyeti umumiyesinin müzake
resi sırasında bütçe muvazenesi bu derece önemli
iken, bütçe bağlanıp icrasına geçildikten sonra
hu muvazene meselesinin ehemmiyetinden asla
bir şey kaybetmemesi icabeder. Bu demektir ki;
eğer 94 ncü maddeyi ruhuna göre anlayacak olur
sak bütçe kabul edildikten sonra dahi malî yıl
içinde aynı bütçeye gider ilâve eden yahut aynı
bütçenin gelirlerini indirici mahiyette teklifler
yapılamamak lâzımgelir.
Arz etmek istediğim husus, bütçe muvazenesi
nin sadece bütçenin umumi müzakereleri sırasın-

da kâğıt üzerinde temini meselesi olmadığıdır.
Bütçe muvazenesi bütçenin icrası sırasında hiç
bir zaman gözden kaçırılmaması lâ'zımıgelen bir
husustur. Hele, iktisadi ve malî politikanın teme
li olarak istikrar kabul edildikten sonra... Hele,
kalkınma için gerekli dış yardımların sağlanabil'
mesi için, iç gayret sarf etmek şart olduğuna gö
re... Yardım almak istiyen memleketin iktisadi ve
malî istikrar politikasına sadık kalması her şey
den önce kendi kendisine yardım etmesi şart ol
duğuna göre...
Bütçe muvazenesi bütün malî yıl içinde kati
yen gözden kaçırılmıyacak bir emel prensip ol
mak gerekir. Bu hususlar gerek bu Mecliste ve ge
rekse C. Senatosunda umumi görüşlerinin sonla
rında tekrar tekrar açıklanmıştır. İki Meclis üye
leri huzurunda bu bütçenin gereği gibi icra edi
lebilmesi noktasından ekonomik istikran sağlıyacak bir bütçe olabilmesi için, gider artırıcı, gelir
azaltıcı tekliflerde mümsik davranılmasının za
ruri olduğuna da. işaretle yüksek nazarlarınızı bu
noktaya çekmeyi bir vazife bilmiştim.
Hepimiz biliyoruz, bütün memurlarımız ve
hizmetlilerimiz müşkül şartlar içinde, müşkül ya
şama şartları içinde bunu müdrikiz, bunu hep bir
ilikte müdrik olarak 1962 bütçesinin bu günkü
şeklini vermiş, idik.
Bütçe yürürlüğe gireli nihayet 1,5 ay olmuş
oluyor. Bu esnada mütemadiyen masraf artırıcı
ve gelir eksiltici kanun teklifleriyle karşı kar
şıya bulunuyoruz. Her ne kadar haklarında şu
veya bu şekilde zam yapılmaması istenilen me
murlarımız ve hizmetlilerimiz bu zamlarla kendi
durumlarını bir dereceye kadar ıslah edilmiş
görebileceklerdir ve buna ihtiyaçları da vardır,
biz bunu müdrikiz, kabul ediyoruz, bütün me
murlarımızın durumu böyledir, bunu da müd
rikiz, lâkin Devlet bütçesinin Devlet Hazinesi
nin hakikaten ödeme takati ancak 1962 bütçe
sinin derpiş ettiği giderleri karşılıyabilecek du
rumdadır. Ancak, diyorum... Bu ancak kelime
sinin altında başka mânalar da aramak lâzımgelir. 1962 bütçesinin masraflarını, Hazineniz
karşılamakta daha şimdiden büyük müşkülâta
mâruzdur. Çok büyük malî müşküller içindeyiz.
Munzam masrafları kaldırmasına, bütçenin,
Devlet Hazinesinin asla tahammülü yoktur.
Bütçe müzakereleri sırasında da bunu arz et
miştim.
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O zaman masrafları artırıcı mahiyette olmak üzere yapılmış tekliflerin tutarı bir milyar bir milyon 277 bin lira idi. Yeni tekliflerin
portesini hesaplamak müşküldür, bu miktarın
üstünde olacaktır. ,
Bu şartlar altında 1962 yılı bütçesini icra
edebilmek, enfilâsyonun girdabına girmeden,
memleketi süratle iktisadi istikrara ulaştırmak
mümkün olamıyacaktır.
istirhamım şudur; şu anda huzurlarınıza
getirilecek kanun teklifinin portesi 12,5 milyon
liradır. Arz ediyorum : Hazine bu yükü kaldı
racak durumda değildir. («Bu mesele konuşul
du ve kabul edildi» sesleri)
BAŞKAN — Efendim, lütfen madde hakkın
daki işaretlerinizi bildirin.
MALÎYE BAKANI ŞEFlK İNAN (Devam
la) — Bendeniz bu kürsüden Yüksek Meclise
ve bu çatı dışında bütün umumi efkâra hitabetmek istiyorum. Mevzuübahsolan, bu memleke
tin son derece hayati bir mevzuudur, iktisadi
istikrar mevzuudur; Hükümetin hazırlamakta
olduğu beş yıllık kalkınma plânlarının gerektirdiği dış yardımların elde edilip edilemiyeceği bahis konusudur. Memleketin iktisadi ka
deri, temel bir prensipten inhiraf edip etmemek
bahis konusudur. ,

Bütün bu hususları yüksek ıttılaİarmıza arz
I
I etmek istiyorum. Hazine müşküİ durumdadır,
I bu bütçeyi müşkül şartlar içerisinde icra ede
cektir, munzam hiçbir masrafı karşılıyamıyaI cak durumdadır. Memurlarımızın durumları
I hepimizce malûmdur, biz 1962 yılını iktisadi ve
I malî bakımdan bir derlenip toparlanma yılı
olarak kabul ediyoruz, milletçe fedakârlık yap
mak zorundayız. Buna mecburuz. Milletçe feda
kârlık yapmak mecburiyetindeyiz. Bu bakım
dan, yüksek vicdanlarınıza ve bu çatı dışında
umumi efkârın yüksek anlayışına hitabetmek
istiyorum. Hazinenin durumu budur, malî duru
mumuz budur, iktisadi icaplar, istikrar pren
sibinden inhiraf etmememizi icabettirmektedir.
Bu açıklamadan sonra takdir yüksek Meelisinizindir. Hürmetlerimle. (Alkışlar)

BAŞKAN — Efendim, malûmu âlileri veç
hile madde hakkında yeterlik önergesi verilmiş
ve kabul edilmişti.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Usul hak
|
kında söz istiyorum.
j
BAŞKAN — Madde hakkında yeterlik öner
gesi verilmiştir. Bakandan sonra yalnız bir ar
kadaşa, evvelce söz istemiş olan Hüdai -Ortl'a
söz vereceğim.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Usul
Şimdi sizlere 1962 yılı bütçesinin birinci
hakkında söz istiyorum; vermeye mecbursunuz.
ayının gelir ve gider rakamlarını arz edeceğim.
(«Lüzum yok» sesleri) Lüzum vardır, efendim.
BAŞKAN — Efendim, yeterlikten sonra an
Kabul edilecek kanunlarla tahsisat ilâve edile
cak komisyona ve Bakana söz veriyoruz. Komis
cektir. Bunların neticesinin, lira olarak Hazi
yon raporu okundu; önergeler kabul etmediği
neden ödenmesi gerekir. Bir taraftan lira olarak
anlaşıldı. Bakan da konuşmuş bulunuyor. Son
gelir tahsis edilmesi gerekir, bir taraftan da bu,
söz milletvekilinin olması dolayısiyle Hüdai
aybaşı gelince şu veya bu nam altında maaş
Oral'a söz vereceğim. Yeterlik önergesi suallere
veya ödenek olarak ödemeleri gerekmektedir.
de caridir.
ödeme bahis konusudur. Cari giderlerde 466
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Hükümet
milyon küsur lira ödeme emrine bağlanmıştır.
şahısla kaim değildir. Bir başka Bakan izah ede
Bunun 385 milyonu ödenmiş, 78 milyonu da
bilirdi.
bütçe emanetine alınmıştır. Yatırım giderlerin
de 778 küsur milyon lira ödeme emrine bağlan
EKREM ALlCAN (Sakarya) — Bakana bir
mış, 131 milyon lirası nakden ödenmiş, 646 mil
sual soracağım. Konuşmaları birtakım sualleri
yon lirası da bütçe emanetine alınmıştır. 1961
davet ediyor.
bütçesinden 1962 bütçesine devrettiği bütçe I
BAŞKAN — Söz Hüdai Oral'mdır. Buyurun
emanetleri ödemeleri olarak, Mart ayında ya
efendim.
pılan 262 milyon liralık tahsilatla beraber
ceman yekûn 780 milyon lira ve 31 Marta ka
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜdar bir aylık tahsilatla beraber bu yekûn 816
DAl ORAL (Denizli) —Muhterem arkadaşla
milyon liradır. Ertesi gün yani, bir Nisanda bü
rım ; adli camiamıza mensup başkâtip, zabıt kâ
tün maaşları ödemiş durumdayız.
| tibi, memur ve icra memurlarına ve yardımcıj
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îanna tazminat verilmesi hakkındaki kanun •,
teklifi, bütün parti gruplarınca benimsenmiş (
bulunmaktadır. Bu benimseme, Adalet Bakanlığı bütçesinin konuşulması sırasında grupumuz
adına söz alan kıymetli arkadaşlarımız tarafın
dan vazıh surette ifade olunmuş ve zabıtlara \
geçmiş bulunmaktadır. Bunu yüksek huzu
runuzda ifade edişimin sebebi, bütçe müzake
resi sırasında partilerini ilzam eden bu mevzuu
hakkında konuşan kıymetli arkadaşlarımızın bu
konuda gruplarının temayüllerini ifade etmiş
olmaları itibariyle Adalet Komisyonunda ka
bul edilen kanun teklifinin Bütçe Komisyo
nunda da kabulünden ve Yüksek Heyetinizcede
tasarının tümü hakkında tasvipkâr şekilde rey
ler izhar olunduktan sonra, durum, ancak
birinci maddeye gardiyanların ithal edilip edil
memesi noktasına matuf olarak müzakereye de
vam edilmekte idi. (Alkışlar.)
Arkadaşlar, gardiyanların, maddeye ithal
edilmesi lâzımgeldiği hususunda Bütçe Komis
yonu müttefiktir. Gardiyanların hakikaten mü
zayaka halinde bulunduğunu Bütçe Komisyo
nu ifade etmektedir. Ancak bu kanun teklifinin,
ıbütçe tekniği bakımından Anayasanın 94 ncü
maddesine uygun olarak, (D) cetvelinden bah
setmek suretiyle, gelmiş olması halinde, Bütçe
Komisyonunun, gardiyanlara tazminat veril
mesine matuf olan teklifi kabul.edeceğini, Büt
çe Komisyonu Sözcüsü llyas Seçkin arkadaşı
mız sarahatle ifade etmiş bulunmaktadır. Ada
let Komisyonundaki arkadaşlar, tazminat ve
rilmesi noktasında musirdirler. Ama bir usul
noktasına matuf olarak yapılan müzakerelerde
takdiri Heyeti Umumiyeye bırakmaktadır.
Muhterem arkadaşlar, kıymetli Maliye Ba
kanımızın ifade ettikleri iktisadi istikrar için
deki gelişme prensibi üzerinde duracak deği
lim. öyle zannediyorum ki, iktisadi istikrar
içinde gelişme prensibi, muhalif ve muvafık
bütün parti gruplarının üzerinde hassasiyetle
duracakları bir mevzudur. Bu teklifinin Anaya
sanın 94 ncü maddesinin son fıkrasiyle ilgili
olmadığına da kaaniiz. Bu fıkranın ancak bütçe
kanunlarının müzakeresi sırasındaki tekliflere
matuf olduğu hususu izahtan varestedir. 7 - 8
milyon lira gibi çok az bir miktarla, adli ca
miamıza sevinç ve kısmen de refah getirecek
olan bu kanun teklifi, esas itibariyle Yüksek
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Heyetinizce kabul edildiği için bundan sonra
da maddelere geçilmek suretiyle kabulünü is
tirham ediyoruz.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Son söz
milletvekilinin olması itibariyle tekrar söz isti
yorum.
BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi ka
bul edilmiş, Vekilden sonra bir arkadaşımız
konuşmuştur. Artık konuşmanıza imkân yok
tur. Şimdi komisyon raporunu tekrar okutaca
ğını.
(Rapor tekrar okundu.)
BAŞKAN — Efendim, komisyon önergelere
iştirak etmiyor, eski fikrinde ısrar etmektedir.
Şimdi Bütçe Komisyonu raporunu oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Büt
çe Komisyonu raporu kabul edilmemiştir.. 77
ye karşı 110 reyle reddedilmiştir.
Efendim, evvelce dikkate alınan önergeler
de gardinyanlarm da maddeye ithal edilmesi
mevzuubahis idi. Birinci maddeye gardiyanların
da ithal edilerek gerekli redaksiyonun yapıl- •
ması için teklifi komisyona veriyorum. Gardi
yanları da ilâve edip, gerekli redaksiyonu yap
tıktan sonra tekrar getireceklerdir.
3. — Devlet İstatistik Enstitüsünün görev,
yetki ve kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve
Geçici Komisyon raporu (1/169) (S. Sayısı :63)
[Dağıtma tarihi : 13.4 .1962]
BAŞKAN — Geçici Komisyon yerini alsın
efendim. Alâkalı Bakan burada mı?.. Yok.
Bir defaya mahsus olmak üzere kanunun
müzakeresi gelecek birleşime bırakılmıştır.
4. — Muvazzaf subay ve askeri memurlara
verilecek elbise ve teçhizat hakkındaki 4608 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Savunma
ve Bütçe komisyonları raporları (1/94) (S. Sa
yısı :65)
(1)
BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı burada
lar mı? Evet...
İlgili komisyonlar yerlerini alsınlar. Kanu
nun tümü üzerinde söz istiyen var mı?
FARUK KÜRELİ (Çorum) — Söz istiyo
rum.
(1) 65 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.
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BAŞKAN — Buyurun.
ıFARUK KÜRELİ (Çorum) — Pek muhte
rem arkadaşlarım, müzakere mevzuu tasarı, 4608
sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısıdır.
4608 sayılı Kanun yani, kendisine ek yapıla
cak kanun, orduya dâhil bulunan subaylara, ka
ra, deniz, hava ve jandarma sınıflarına on - onaltı kalem arasında değişen, elbise, ayakkabı,
battaniye, bavul gibi zati teçhizat gibi birtakım
eşya ve malzemenin verilmesine dairdir.
Tasarıda deniyor ki; bu kanuna bir ek yap
mak suretiyle, 1959 Ağustosundan itibaren ordu
ya dâhil olan subaylara birer tabanca verilsin.
Şimdi, 1959 yılından önce orduya dâhil olmuş
subaylara tabanca verilmezken bu tarihten son
ra orduya dâhil olanlara niçin tabanca verildi
ğinin gerekçesi de tatmin edici değildir. Gerekçeye göre tabanca, bir subayın sembolü ve lâzımü gayrimüfarikıdır. Peki tabanca, 1959 dan
sonra orduya dâhil olanların lâzimü gayrimüfa
rikıdır da niçin 1959 dan önce dâhil olanların
' değildir?
Gene gerekçede, subaylara tek tip üzerinden
tabanca verilmediği için kimi kendilerine tevarüsen intikal eden tabancaları, kimi de piyasa
dan temin ettiği tabancaları kullandıkları için
sefer halinde bunların idaresinin zor olduğu bil
dirilmektedir.
Arkadaşlarım; subaylara sefer halinde bö
lüklerinde mukayyet tabancalar verilir. Yoksa
hususi surette temin edilen ve şahıs üzerine kaydedilen tabancalar, ordu tarafından cephane ba
kımından teçhiz edilmemek gerekir. Bunlara
ilâveten, biraz önce sayın Maliye Bakanı da gene, Meclis ve milletvekilleri olarak bizden istir
ham ettiler, «malî külfet yükliyen kanun teklif
etmeyin» dediler. Her sene 500 ilâ 1 000 subay
orduya dâhil olmaktadır. 1959 tarihli başlangıç
olarak almıyor, 1Ö60, 1961 ve 1963 senelerinde
orduya dâhil olan her subaya, başka bir tip ta
banca mevcudolmadığına göre, tanesi 800 liradan Kırıkkale tipi tabanca verilmesi istenmektedir. Bu mevzu her sene bütçeye bir yük yüklemektedir.
Şimdi bendeniz, Hükümetten şu hususu öğrenmek istiyorum : Sayın Hükümet Başkanı İsmet İnönü imzasını tanıyan bu tasarı, Maliye
Bakanlığı ile antant ve müttefik kalınmak suretiyle getirilmiş olduğuna göre, malî külfet
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ı yükliyen bu tasarıya Hükümet acaba neden
muvafakat etmiştir? Buna benzer birkaç tasarı
evvelce huzurunuza gelmiştir, bu durum karşı
sında şöyle bir sual sormak lâzımgeliyor. Hükü
met malî külfet tahmil eden kanun getirmeyin
derken, kendisi malî külfet yüklüyen kanunla
rın getirilmesini tecviz mi ediyor? (Alkışlar)
Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum, memleket
severliklerinden asla şüphem olmıyan subayların
dahi, her sene bütçeye birkaç milyon liralık bir
yük tahmil eden bu kanunu tecviz etmiyeceklerine kaani olarak bu kanunun reddedilmesini tek
lif ve temenni edeı, hürmetlerimi sunarım (Al
kışlar)
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş
ka söz istiyen var mı? Yok. Maddelere geçilmeI sni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... EtI miyenler... Kabul edilmiştir.
I
Muvazzaf subay ve askerî memurlara verilecek
I elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı Kanuna
ek kanun tasarısı
I
MADDE 1. — Bu kanunun neşri tarihinden
itibaren yeniden nasbolunan subaylarla, hazarda
muvazzaf sınıfa nakledilen yedek subaylara ve
subay sınıfına geçirilen assubaylara bir defaya
mahsus olmak üzere kılıfı, yedek şarjörü, harbi
I
si, tarifnamesi, iki talim mermisi ve yirmi beş
aded harb mermisi üe birlikte birer aded ordu
tipi tabanca verilir.
I
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
I edenler lütfen ellerinizi indirmeyin sayacağım
efendim... Etmiyenler... Madde kabul edilmemiş
I tir.
GEÇİCİ MADDE — 30 Ağustos 1959 tari
hinden itibaren muvazzaf subay nasboluhanlar
I da birinci madde hükümlerinden istifade ederler.
I
I
I
I
[
|
I
1
[

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
memiştir.
Tatbik maddelerini okutmaya lüzum yok.
Esas maddeler kabul edilmemiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmemiş
tir.
Kanun tasarısı Meclisimizce reddedilmiştir.
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5. — 1.9.
1960 tarihli ve 70 sayılı Kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı
ve Millî Savunma ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/103) (S. Saym, : 66) (1)
BAŞKAN — ilgili Bakan buradalar mı? Evet.
Bütçe Komisyonu? Evet. Tasarının tümü üzerin
de söz'istiyen var mı? Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Birinci maddeyi okutuyorum.
1 . 9 . 1960 tarMi ve 70 sayılı Kanuna geçici
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı
MADDE 1. — 7238 sayılı Kanunun 1 nci
maddesinin son fıkrasında değişiklik yapılması
hakkındaki 70 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir :

istifade edemiyenlerin 1 Mart 1959 tarihinden
itibaren tayın bedeli istihkaklarının % 50 zam
ları ödenir ve ödenmiş olanlar da geri alınmaz.1»
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun
yürürlüğe girer.

yayımı

tarihinde

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var
mı? Yok... Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul •edilmiştir.
MADDE 3. — (Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza

sunuyorum.

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının 'birinci görüşülmesi bitmiştir.

«GEÇİCİ MADDE — 7238 sayılı Kanunu»
1 nci maddesinin son fıkrası sebebiyle zamdan

Gündemimizdeki süzlü sorulara geçiyoruz :

6. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ SORULAR

1. — Antalya Milletvekili
İhsan Ataövün',
Çanakkale İhtifali için kiralanan Kadeş vapu
runda vukubulan
olaylara dair Ulaştırma ve
Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu (6/224)
BAŞKAN — İhsan Ataöv buradalar mı?
(Burada sesleri) Millî Eğitim Bakanı, yoklar..
Gelecek Birleşime bırakıldı.
2. — Edirne Milletvekili
Talât Asal'ın, bo
zuk vaziyette olan Edirne - İstanbul yolunun ıs
lahının düşünülüp düşünülmediğine dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/232)
BAŞKAN — Talât Asal, buradalar mı ? (Bu
rada sesleri) Bayındırlık Bakanı yoklar. Gele
cek Birieşi'me bırakıldı.
3. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un,
Toprak reformunun
bu yıl
gerçekleştirilmeye
başlanmasiyle ilgili her hangi bir çalışma yapıl
makta olup olmadığına dair Tarım Bakanından
sözlü sorusu (6/233)
(1) 66 S. Sayılı basma/yazı tutanağın srtnundadır.

VE

CEVAPLARI

BAŞKAN — Şükrü Koç buradalar mı? (Bu
rada sesleri) Tarım Bakanı yoklar. Bakan bu
lunmadığından gelecek Birleşime bırakıldı.
/. — Sivas Milletvekili
Rahmi
Günay'ın,
malzemesi satınalınmış bulunan Sivas Esnaf Çar
şısı inşaatının bir an evvel yapılması hususunda
ne düşünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanın
dan sözlü sorusu (6/234)
BAŞKAN — Rahmi Günay buradalar mı.;
Yok.. İki defa bulunmadığından sözlü soruları
düşmüştür.
5. — Gümüşane Milletvekili
Halis Bayramoğlu'nun,
kuraklıktan zarar gören Gümüşane
iline şimdiye kadar ne gibi bir yardım
yapıl
dığına ve Amerikan yardımından bu ilin fayda
landır ılmaması sebebine dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/235)
BAŞKAN — Halis Bayramoğiu buradalar
mı? Yok., iki defa bulunmadığı için soruları
düşmüştür.
6'. — İzmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğlu'nun, Yılanların öcü ismindeki eserin tem-
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Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunun
dan sonra Yüksek Meclise sunulmak üzere ha
zırlıkları tamamlanmış bulunan îş Kanununun
BAŞKAN — Mirkelânıoğlu buradalar mı?
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu kanuna bâ
(Burada sesleri) Millî Eğitim Bakanı yoklar. 1
zı maddeler eklenmesi ve 5518 sayılı Kanunun
delecek Birleşime 'bırakıldı.
bâzı maddelerinin kaldırılması hakkındaki ka
nun tasarısında onların da (îş Kanunu kapsa
7, — İzmir Milletvekili Arif
Ertunga'nın,
mına girmeleri, işçi tarifi değiştirilmek yoluy
özel müessese ve is yerlerinde fikren ve bedenen
la) istifadeleri sağlanmıştır. Tasarı kanunlaştı
çalışanların haklarının kanunen sağlanması hu
ğı takdirde, bir iş 'akdine dayanarak bir iş ve
susunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna Çalış
renin yanında çalışan herkes, bu arada şimdi
ma Bakanı Bülent Ecevit'in sözlü cevabı (6/237)
işçi
tarifi dışında, kalan fikir işçileri de akdi
BAŞKAN — Ertunıga buradalar mı1? (Bura
münasebetleri, iş ve çalışma şartları bakımın
da sesleri) Çalışma Bakamda buradalar.
dan kanunun himayesine alınmış olacaklardır.
Soruyu okutuyorum.
Saygılarımla.
12 . il . 1962
BAŞKAN — Saym Ertunga.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
ARİF ERTUNGA (tzmir) — Saym Başkan,
Aşağıdaki sorumun Çalışma Bakanı tarafın
Millet Meclisinin saym üyeleri, evvelâ Çalışma
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletini
Bakanının, özel müessese ve iş yerlerinde çalı
zi saygı ile rica ederim.
şanların haklarının korunması mevzuundaki .
tzmir Milletvekili
zahmetinden, kısa fakat özlü cevabından dola-'
Arif Ertunga
yi huzurunuzda kendilerine teşekkür ederim.
Hakikaten bizim memleketimizde, her türlü
1. Her türlü şirket, büro, fabrika, ticaret
özel müessese, şirket, büro fabrika, ticarethane
hane ve saire gibi hususi müessese ve iş yerle
v. s. gibi iş yerlerinde, bilhassa memur, şef,
rinde memurluk, şeflik, muhasebecilik müdür
muhasebeci, müdür gibi hizmet gören ve bü
lük, doktorluk, mühendislik, avukatlık şeklin
yük mesuliyetler taşıyan, yekûnu da yüzbinleri
deki bilumum hizmetlerde büyük mesuliyetler ;
aşan hem de tahsil görmüş birçok vatandaşla
altında gerektiğinde çalışan ve yekûnu yüzbin- !
rımız vardır.
leri aşan vatandaşlarımızın, bedenen ve fikren ı
Mevcut İş Kanunu bedenen çalışan işçi va
çalışan diğer işçilerde olduğu gibi haklarının j
tandaşlarımızın haklarını teminat altına almış
kanunen sağlanması mevzuunda Çalışma. Ba- j
tır. Basın mensuplarının da, Fikir işçileri Kanu
kanlığı olarak ne düşünülmektedir?
nu ile tatmini cihetine gidilmiştir. Fakat yu-.
2. Bu mevzuda Çalışma Bakanlığının bir
kurda ifade ettiğimiz özel iş yeri ve müessese
hazırlığı var mıdır? Varsa mahiyet ve esasları
lerdeki fikrî mesaisi, bedenî mesaisine galip
neler olacaktır?
durumda olan bu geniş kütle, ancak sigortadan
BAŞKAN — Sayın Bakan.
istifade edebilmektedir.
ÇALIŞMA CAKANI BÜLENT ECEVİT
Ayrıca, iş veren arzu ettiği takdirde hizmet
(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; Sayın
müddeti ne olursa olsun Borçlar Kanununun
Tzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın sözlü soru
340 ve 341 nci maddeleri gereğince bu kabîl hiz
larına cevaplarımı arz ediyorum :
metlilerin 15 günlük bir tazminatla da işine
son verebilmektedir.
Yürürlükte bulunan hükme göre, 3008 sayı
lı i ş Kanunundan henüz yalnız «bir iş akdi do
İcabında büyük mesuliyetler altına girerek
iayısiyle başka bir şahsın iş yerinde bedenen
birçok müesseselerin inkişafında uzun yıllar
veyahut bedenen ve fikren çalışan»1 kimseler
rol sahibi olmuş ve bu çeşit hizmetlerde bulun
yararlanabilmektedir. Fikrî çalışması bedeni
muş vatandaşlarımızın da hakkının korunması
çalışmasından üstün durumda bulunan doktor,
zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir. Bu kabîl
avukat, mühendis, eczacı, müdür, muhasebeci
hizmetlilerin ücretleri, çalışma şart ve saatleri,
gibi hizmetliler ise ancak, sigortadan yararlanasosyal hakları tamamen iş verenin insaf ve vic
biîniektedirler.
danına kalmıştır.
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Memleketimizdeki gecekondu bölgelerinin
Şimdi burada verilen izahattan, hazırlanma- 1
sı tamamlanmış olduğunu anladığımız (tş Ka- I tâyin ve tes'bitine ait çalışmalara Bakanlığımız
nununa bâzı maddelerin eklenmesi., bâzı mad- I teşkilâtınca başlanılmış bulunmaktadır. îlk ola
rak çalışmaya başlamış olduğumuz Ankara'dan
delerin değiştirilmesi ve 5518 sayılı Kanunun bâzı
sonra 1962 yılında îstaribul, îzmir ve Bursa şe
maddelerinin de kaldırılması hakkında kanun
hirlerinde de tesbit çalışmaları başlıyacaktır.
tasarısı) nm, Sayın Çalışma Bakanından Yük
sek Meclise müm'kün olan süratle şevkini, böy
Bu çalışmalar gecekonduların ıslahı, seyreklece Devlet sektörü dışında her türlü şirket, bü
( leştirilmesi ve gecekondu mahiyeti ile ortadan
ro, fabrika, ticarethane, hattâ NATO tesis ve
kaldırılması için lüzumlu olup gecekondu saofisleri gibi memleketimizdeki bütün müessesehalarnm hava fotoğrafları ile tesbiti, haritaları
ve iş yerlerindeki güzide vatandaşlarımız için
nın alınması, imar plânlarının ve mevcut gece
bir an evvel çalışma nizamının kanunen temi
konduların harita üzerinde işlenmesi şeklinde
nini, haklarının ciddiyetle korunmasını hassa
yapılmaktadır.
ten istirham ederim.
Aynı zamanda Bakanlık araştırma ekipleri
Sayın Çalışma Bakanının bu konuda da gös
gecekonduların rölevelerini almakta, bunların
terdiği yakın ilgiye, gayret ve hassasiyete yük
sıhhat şartları, teknik esaslar, imar plânı mu
sek huzurunuzda alenen teşekkür etmeyi zevkli
vacehesindeki vaziyetlerini tâyin ve arazi ve
bir vazife sayarım. Hürmetlerimle. (Alkışlar)
bina mülkiyeti bakımından durumlarını tesbit
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
etmektedir. Bu tetkikte gecekondu mahalleleri
8. — İstanbul Milletvekili
Coşkun Kırca'- •, nin âmme tesisleri ve sosyal hizmetler bakımın
nm, gecekondu bölgeleri tesbit edilerek bu böl- i dan durumları ile gecekondularda yaşıyan aile
lerin sosyal, malî ve ailevi hususiyetleri, örf ve
geler dahilinde gecekondu yapılması hususunda
âdetleri ve ailenin ödeme gücü de tesbit edil
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan
sorusuna
îmar ve İskân Bakanı Muhiddin Güven'in söz- j mektedir.
lü cevabı (6/238)
j
Bu tetkikler neticesinde yeniden yapılacak
sosyal
meskenlerin ünite ve mahalle olarak pro
BAŞKAN — Sayın Kırca burada mı? Bu
jelendirilmesi
ve gecekondu topluluklarının ıs
rada. Başbakan adına îmar ve îskân Bakanı
lah
ve
tasfiyesinde
tatbik edilecek esaslara dair
konuşacaktır. Soruyu okutuyorum.
malûmat temin edilecek ve böylece yapılacak
28.3.1962
yatırımın gayeye en uygun şekilde yerine sarfı
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
mümkün olabilecektir.
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından
Tâyin ve tesbit işi beş yıllık bir plân dâhi
sözlü olarak cevaplandırılmasına yüksek delâ
linde yürütülerek neticelendirilecektir. Bu beş
letlerini saygı ile rica ederim.
yıl içerisinde, memleketimizin en çok gecekon«Gecekondu bölgelerinin tâyin ve tesbiti ile ı , du bulunan 9 şehrinde araştırma ve tesbit çabu bölgeler dâhilinde gecekondu inşaatının dü ' lışmaları yapılacaktır.
zenlenmesi hususunda Hükümetçe ne düşünül
Buna muvazi olarak yeniden gecekondu ya
mektedir? Bu konuda bir kanun tasarısının
pılmasına
mâni olacak ve mevcut gecekondulaşevki düşünülmekte midir? Düşünülmekteyse,
lann
ıslah
vo tasfiyesini temin edecek tedbirleri
tra tasan ne zaman Stevk edilecektir?
içine
alan
«Mesken
kanunu tasarısı» hazırlan
Coşkun Kırca
mış olup kısa bir zamanda Yüksek Meclise sevk
İstanbul
edilecektir. Tasarının kanunlaşmasını mütaaBAŞKAN — Başbakan adına îmar ve îskân
kıp «Mesken kanunu» ile buna • bağlı yönetme
Bakanı, buyurunuz.
likler, memleketimizin mesken dâvası içerisinde
gecekondu meselesinin hallini de gereken istika
BAŞBAKAN ADINA ÎMAR VB ÎSKÂN
mete tevcih etmiş olacaktır.
BAKANI MUHÎDDÎN GÜVEN (îstanbul) —
îstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın 28 . 3 . I
Gecekondu topluluklarının ıslahı konusunda
1962 tarihli sözlü soru önergesine Bakanlığım I Bakanlığın belediyelere de müştereken çalışa
cevabı aşağıda açıklanmıştır. *
( cak ve teşekkül edecek mesken fonundan ayrüa-
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eak tahsisatlarla ve hazırlanacak bir yönetme
lik esaslarına göre plânlı ve programlı bir şe
kilde ıslah ameliyesi gerçekleştirilecektir.
Islâh ameliyesinin gerçekleştirilmesine kadar
gecekonduların yıkılması düşünülmemektedir.
Bu mey anda gecekonduların bir sene müddetle
yıkılmaması için 6188 sayılı Kanuna geciçi bir
madde ilâvesine dair'Istanbul Milletvekili Vahyi
özaı*âr ve iki arkadaşının verdiği bir kanun
teklifi olduğu öğrenilnüştir.
Durumu saygı ile bilgilerinize arz •derim.
BAŞKAN — Sayın Kırca.
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Aziz arka
daşlarım; çok muhterem Muhittin Güven'in
izahatına cidden teşekkür ederim. Kendileri,
hakikaten, umumiyetle mesken ve gecekondu
dâvasının temel meselelerine temas buyurdular.
Ancak, temas buyurdukları hususlar, öyle zan
nediyorum ki, bu meselenin uzun vadeli olarak
rtasıl halledilmesi gerektiğine dairdir. Kendile
riyle, bu noktada, bâzı hususlar hariç, esas iti
bariyle mutabık kalmamak imkânsızdır. Ancak,
beş yıllık bir plânın ne zaman tatbikine girişile
bileceği hususunda, konuşmalarında sarahat bu
lamadım.; Esas mesele, dâvanın • bütün veçhe
lerini kapsayacak olan bu plânın henüz hazır
lık çalışmaları içinde bulunmalarıdır. Böyle ol
mak tabiîdir. Fakat, bu plân tatfeika konulun
caya kadar Hükümetin gecekondu mahallele
rinde oturan vatandaşlarımızın: temel ihtiyacını
bir an önce ele alıp karşılaması iktiza etmekte
dir*. Bu temel ihtiyaç nedir, arkadaşlar!
Biraz evvel Sayın imar ve iskânBakanı da
temas buyurdular. Bâzı istanbul milletvekil
leri arkadaşlarım bir kanun teklifinde bulum
dular, hâlen mevcut özel mülkiyet üzerinde bu
lunan «gecekonduların bir yıl müddetle 'yıkılmamasmı» temin için. Muhterem arkadaşlarım;
mesele, işte bunun etrafında düğümleniyor. Bu
güne kadar, gecekondu dâvası ile karşılaştığı
mızdan 'beri, 1950 den. önce ve Î9J5Ö dön sonra
ve 27 Mayıstan sonra, bütün Hükümetlerin takibettikleiii siyaset şu olmuştur: Muayyenbir
tarihe kadar ,yap$mı§ plan gecekondulara do&ünulmaiftaisı. ye o;rfb«wıhten sonra yapılan. gecekon
duların:: ise^'yi^^^asV;şe^linde kanun sevk et
mek.. Fakat, bu siyaset bugüne kadar muvaffak
olamamıştır. Öâzı istanbul milletvekillerinin
getirdikleri kanıirt teklifine canügönülden işti

rak etmekle beraber; bu kanunun da tümü iti
bariyle bir pariyatiften, bir geçici tedbirden
ileri geçemiyeceğini Yüksek Meclisin anlayışına
arz ederim.
Muhterem arkadaşlarım; bugün sadece İs
tanbul'da, Ankara'da, izmir'de, Bursa'da, Ada:
na'da, Gaziantep'de değil, Anadolu'nun her ka
sabasında bile gecekondu dâvası ile karşılaşıyo
ruz. Bunun bellibaşlı sebebi, hızlı nüfus artışı
dır; adam başına düşen zirai randımanın hızla
azalması ve bu sebeple toprağın köylüyü şehre
itmesidir.
Muhterem arkadaşlarım, gecekondu yapıl
masını yasak etmekle, bu şehre akın keyfiyetini
durdurmaya imkân yoktur. Bunu böylece an
lamak lâzımdır. Bju noktada Sayın Bakana tek
rar teşekkür ederim. Beyanatı Hükümetin bu
hususu anladığını gösterir mahiyettedir. Ancak,
hailen aşağı - yukarı 240 bin gecekondu hesabediliyor. Bu 240 bin rakamı üzerinde durmak
lâzımdır. Bunlar Hazine, Özel idare, belediye
ve özel mülkiyet arsaları üzerine yapılmış gece
kondulardır. Aslında, sosyal mânasında, için
de yaşıyabilme şartları bakımından gecekondu,
sadece büyük şehirlerde bir milyona yakındır.;
Nüfus artışı, tabiî âfötler ve > istimlâkler dolayı*
siyle hâsıl olan mesken ihtiyacının yüzde 80 ni
nni gecekonduya tahvil edildiğini;, mevcut mes
kenlerin oturulamıyacak hale gelmiş olması yü
zünden mesken ihtiyacının yüzde 10 unun da
gecekonduya tahvil edildiğini Devlet Plânlama
Teşkilâtı söylüyor. Memlekette ciddi bir; zirai
reform yapılacaksa, ziraatte çalışacak nüfusun
azalması lâzımdır. Zirai reformun gecekondu
adedini çoğaltacağını ve şehirlerde gecekondu
larda oturan nüfusu artıracağını söylemek pek
büyük keramet olmaz, sanırım.
'••"•'
(Şimdi; gecekondu problemini, gecekonduları
sosyal meskene tahvil etmek suretiyle halletmek
fikri yersiz bir fikir değildir; fakat, âcil ihtiyaçlar karşısında kifayetsiz bir fikirdir. Halen, gaj^
risâfi millî hâsılamızın yüzde 4,11 inli mesken in
şasına hasrediyoruz. Devlöt Plânlama Teşkilâtı^
nin yaptığı hesaplar, yatırım ka^aMarimızi ^dâha- verimli safhalarda kullanabiîmekl için, halen
gayrisâfi millî hâsılamızdan mesken' in|şasina
ayırdığımız bu miktarın artınlmamasinı ğerektirmelctedir. Şu halde, bunu artırmaktan ziyâde,
yapılan inşaatın lüks inşaat değil; fakat, (Joğrudan doğruya fakir halka ve gecekondu mahaİlele*
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rine. müteveccih inşaat- olmasını temin etmek la*
zımdır. Bunun için, elde bâzı imkânlar da vardır,
Halen bir gecekondunun maliyeti aşağı-yukarı
4 ilâ 7 bin lira arasındadır. Bu hesalba göre,
Türk milleti gecekondu inşaatına yılda asgari
150' milyon lira kadar kaynak sarf etmektedir.
Ciddî bir teknik yardım yolu ile, şehirlerde her
yıl yeni yapılan- 54 bin mesken için çofe cüzi,
çok Mçük ıbir ekalliyetin oturduğu bu meskenler
dçin> ayrılan kaynakları ye gecekondulara ayrılan
kaynakları sosyal meskenler inşaatına aktarmak
ve böylelikle, hem fakir halk için. daha çok mesken
yapmak, hem de genel olarak Kalkınma Plânı
içinde mesken inşaatına ayırdığımız parayı ar
tırmamak da mümkündür.

0:1

sair âmme hizmetleri için yerler ayrılır ve geriye
kalan yerlere, mümkün merlehe muayyen tiple
re uymak suretiyle, vatandaşların gecekondu yap
masına izin verilir. - Bu izin, belediyeler tarafın
dan verilir. Bu suretle, gecekondu gansterlerinin, fâlıiş fiyatlarla vatandaşlara gecekondu kiralıyara'k bu fakir vatandaşları istismar edip zen
gin olmaları önleh<jibiîir. Tespit edilecek bu böl
geler içindeki ve halen mevcut gecekondu (bölge
leri içindeki Hazine) belediye ve özel idare arazi
si bir kanunla bu i$e tahsis edilir.
BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı.
OOŞKUN KURCA (tstanbiıl) — Bu 'bölgeler
içinde, özel mülkiyete ait araziler de vardır. Bun
ların bir kısmı, hakikaten, kooperatif veya fab
rika arazisine veya benzeri araziye tecavüz edile
Fakat, bunu gerçekleştirsek dahi, yine de ge
rek yapılmış gecekondulardır; bunları yıkmadan
cekonduların yapılmasını önliyemiyeceğiz; gece
evvel, kendilerine muayyen bir mehil ve kredi ve
kondu mahallelerinin büyümesini önliyeniiyecerilmeli ve gösterilecek: yerlere nakillerine cevaz
ğiz. Bealite budur ve bunu kabul etmemiz lâzım
vermelidir. Ancak, bâzı öyle özel mülkiyete ait
dır.
araziler vardır ki, arazinin sahibi sittin sene ora
;
da bir arsası olduğunu (bile unutmuştur. Ancak,
Böyle olduğuna göre, temel problem, her şey
fakir
foir vatandaş, ölmemek açin, y&şıyabilmek
den önce, gecekondu mahallelerinde oturan va
için, o arsa üzerine bir gecekondu yap^tğı zaman,
tandaşlarımızın baş ihtiyacı olan, kendisine v£ ço
ancak
o zaman, orada bir arsa sahibi olduğunu
luk çocuğuna Ibir' mesken sağlamak, insanın temel
hatırlayarak,
bu fakir vatandaşın başına belâ ol
ihtiyâcı olan damı temin etmektir. Bu da, her
muş
kimseler
vardır. Bu, bugünkü Anayasanın
şeyden önce, vatandaşa emniyet vermekle olur.
Sosyal
Devlet
anlay|§ına uymaz. Anayasamızın
Onları gecekondularından atılmayacaklarını inan
38 nci maddesi gereğince, hiçbir faydalı işe tah
dırmak lâzımdır. Bugünün ve yarının problemi
sis edilmiyen ve boş bırakılmış olan (bu gibi yer
dir bu. Gecekondu sahibi vatandaşın başına,Be
ler
teshit edilerek 10 yıllık taksitlerle istimlâk©
lediye ekiplerinin gelip, «Sen şurada veyahut 'bu
tâbi
tutulup, bunların üzerinde gecekondularda
rada gecekondu kurdun,» diye bir gecede, karda
oturan
vatandaşların gecekondu yapmalarına
kışta onûh' gecekondusunu başına yıkması duru
tahsis etmek suretiyle, bu fakir vatandaşları, bu
mu vardlı*. Bunu Önlemek lâzımdır.
büyük kütleyi, yıkım ekiplerinin taarruzundan,
Muhterem, arkadaşlarım, aslında gecekondu: tecavüzünden kurtarmak lâzımdır, arkadaşlar.
(Tecavüz yok, sesleri.) (Alkışlar)
yapan, vatandaşlar, Anayasanın Devlete .yükledi
ği Jpiv t -vazifeyi, yani vatandaşa sıhhi mesken te
BAŞKAN — Sayın Bakan.
min etmek vazifesini, Devletin ve milletin kâfi
İMAR VE İSKAN BAKANI MUHiDDİN
malî imkânı, Kâfi yatıran. imkânı. bulunmaması
GÜVEN (İstanbul) — Çok muhterem Coşkun
yüzünden kendi başlarına yapan insanlardır. Bu
Kırca 'nm işaret ettikleri hususlardan dolayı,
insanlara yardım etmek mecburiyetindeyiz. Bu
kendilerine eşekkür ederim. JVBevzuuın. ehemmiye
gün, bunlara yapılacak yardım, beş yıllık melken
ti hakikaten aşikârdır. Bu fırsattan istifade ile,
plânını hazırlamaya hararetle devam etmekle Ibemüsaadenizle^ meviuu biraz açıklamak istiyo
r$bşr, evvelemirde, her an yaz ve kış gecekohdurum.
:,
larıiMn yı^lmı^acağını kendilerine temin .etmek
Vekâletimiz mesken dâvaşmf halletmek için,
tir. Bu da, nâçjz görüşüme, göre,., şöylece sâ|İ4^
birisi kısa ve diğerimde uzun vadeli olmalş üzere
naMir : Belediyeler gecekondu bölgelerini tesbir çalışma içine girıhiş bulunmaktadır, Kısa va
bk ederler. Bu, teşhis edilmiş olan bölgeler if
deli çalışma, şehirlerimizin etrafında, bir hasta
raz edilir; cami, yol, dispanser, okul, çeşme ve
lık gibi çevrili gecekonduların ıslahına mütevoc*
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cihtir. İkincisi ise, gayritabiî şekilde, şehirleri
mizin etrafma bir hücum peklinde yakı olan anor
mal akımın önlenmesi htüşusuna müteveccih ted
birlerdir, bunları araştınnaktır. Demek oluyor
ki, gecekondu problemini hallederken, evvelâ
hastalığın tedavisi hususunu araştıracağız; İkin
cisi ise hastalımı kökünden tedavi ötme çarelerini
arıyacağız. Uzun vadeli çalışmalarımız, "bölge
plânlama çalışmaları arasında olup hayli düzen
lidir, düzenli şekilde çalışılmaktadır. K^'iılnıuş
olan ağır çekim merkezlerinin yani bugünkü şe
hirlerimizin yanında, normal ikinci çekim mer
kezlerinin üzerinde de çalışmalar oluyor. Bu su
retle, her bölge dahilindeki vatandaşlarımızın,
kendi topraktan üzerindeki güçlerini kıymetlen
dirmek ve kendi topraklarına sahip kılma pren
sibini hâkini kLlrÖaLktadır. Dolayısiyle bu bölge
lerin, toprakların başkalarının eline geçmesini
önliyecek ve bu bölgelerde sanayi bölgelerinin
teşkili esasi ele alınmaktadır.
Uzun vadeli çalışmaları bu şekilde işaret ettik
ten sonra kıymetli arkadaşımın söylediği geoekc&du meselesini tekrar-huzurunuzda arz edece
ğim.
Evvelâ şu hususu tesbit edelim ki, gecekon
du hareketi gayrikanuni bir harekettir. Fakat
gecekondu dâvası bir. ihtiyacın zorlâmasiyle mey
dana gelmiştir, O halde ihtiyacın giderilmsi ça
releri aranmalı, bu gayrikanuni hareketler ön
lenmelidir. Eğer gayrikanuni hareket varsa,
«Bunun kanuni ha}e getirilmesi imkânı mevcut
mudur» suali karşısında, bunun çareleri aran
malıdır.
Yapmış olduğumuz teşbitlerde gecekondu bi
nalarının ebat ve vasıf %lârak tesbitleri ön plân
da bulunmaktadır. Sosyal mesken şartları dışın
da olup ıslaha muhtacojan gecekonduların ıslahı
cihetine gidilecektir.
Gecekonduların işgal ettiği arsalar, eğer bele
diyelere, veya vakıflara, veyahut ta Emlâki
İtilliyeye aitse, bunları da muayyen bir ifraza
tâbi tutarken bu gecekonduların hukuki hale
getirilmeleri ön plâna alınacaktır. Şahsa ait
arazilerde bugün halen mer'i kanunlar hüküm
leri caridir. Fakat uzun vadeli bir istimlâk po
litikası içerisinde eğer müsait bir ortam ta
hakkuk ederse -elbetteki tevdi çareleri araştı
rılacaktır.
Bizim mevzuumuz, yalnız başına orada otu
ran insanlara, gecekonduların sahiplerine bir
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mesken vermek, bunları bir mesken sahibi yap
maktan daha da ileri giderek, orada yaşıyan
insanların çalışma vasatlarının ne olduğunu bil
mek, iş merkezlerine olan uzaklık ve yakınlık
larını tesbit etmek ve gelecekte eğer bir inşa
programı ile bu dâvaların halli gerekiyorsa iş
hayatlarına yakın merkezlerde sosyal mesken,
tiplerinin tahakkuk ettirilmesi ile iş hayatı ile
mesken arasındaki münasebeti en iyi şekilde
temin etmek emelimizdir. Biz âdeta bir lâboratuvar mesaisi yapmaktayız. Meseleyi tahlile
tâbi tutmakta ve bu tahlilin arkasından gerekli
teşhisi yaptıktan sonra arzu edilen terkibe var. mak durumunda bulunmaktayız, işte bu mânada, çok zor bir faaliyet neticesinde, önü
müzdeki senelerden itibaren hakiki faaliyetle
rimizi ancak önünüze sermek imkânına sahibolabileceğiz. Ama bu demek değildir ki, bu sene
zarfında yeni bir inşaat faaliyeti içinde bu; lunmıyacağız. Şunu işaret edeyim ki, tesbit edil[ miş olan ve sembolikman lütfedilmiş bulunan 25
^ milyon lira ile, şahsan gezip görerek ve bele• diyelerle yaptığımız temaslar neticesinde tesbit
ettiğimiz program mucibince, bir sosyal mesken
faaliyeti içine girmiş bulunuyoruz. Fakat bu\ nu gerçekleştirebilmek için evvelâ binalarımı- zm inşa «edileceği zeminin tesbit edilmesi lâ
zımdır. Onun için belediyelerle sıkı bir iş bir
liği içine girmiş bulunuyoruz. Belediyelerin,
'• Millî Emlâkin ve vakıfların sahibolduğu arsa
ları tesbit ediyoruz. Bunları haritalar üzerin
de işaretliyoruz. Bize bunlar yegân yegân gel
mektedir. Bunlar hem bugüne ait f aaliyetimi« zi, hem de gelecekteki mesken faaliyetimizin
İ ne yolda inkişaf etmesi lâzımgeldiğini aydınlat
mak bakımından bize rehber olarak verilecek,
biz de imarları dâhilinde bunları kıymetlendire
ceğiz.
Ayrıca şu hususa işaret etmek isterim. Ge
cekondu mahallelerinde yapılan bu ilmî. tesbitlerden sonra, vasıfları uygun olmıyân çürük
meskenler varsa, bunların sahiplerine kendi
bünyelerine, bütçelerine uygun şekilde inşaat
yapabilme imkânı verilecektir. Biz gecekondu
vasfından çıkarıp, . teknik yardım, proje yardı
mı ve rehber olmak şeklinde kıymetlendirece
ğimiz bir davranış içerisinde kendi evini ya
pana yol göstererek, bir sistem dâhilinde yar
dım edeceğiz. Ve bu küçük sermayelerin heba
olmadan kıymetlendirilmesini temin edeceğiz.
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Huzurunuzda bu kısa mâruzâtta bulunmak im- I ı
IBAŞKAN — Bu soru da aynı arkadaşımıza
kânını bana bahşettikleri için Coşkun Kırca araittir, Sanayi ve Çalışma bakanları da burada*
kadaşıma teşekkür ederim. (Alkışlar.)
• 1ar, «özlü soru önergesini okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Riyasetine
Aşağıdaki hususların Çalışma ve Sanayi Ba
kanları tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına yüksek tavassutlarınızı arz ve istirham
ederim.
31 . 3 . 1962
Aydın Milletvekili
Reşat özarda

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
9. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyanşan'ın,
Altınel
Kolektif Şirketine
hangi
illerde kaçar aded ilkokul binası inşaatı ihale
edildiğine ve inşaatın istenilen zamanda ve ev*
safta yapılıp yapılmadığına
dair
Bayındırlık
ve Millî Eğitim
Bakanlarından sözlü sorusu
(8/239)
BAŞKAN — Hüsamettin Tiyanşan arkada
şımız buradalar mı? (Burada sesleri) Millî Eği
tim Bakanı burada bulunmadığı için soru ge
lecek birleşime bırakılmıştır.
• •
10. — Aydın Milletvekili Mehmet
Yavafın,
Kuzeybatı - Anadolu Bölgesi elektrik ihtiyacı
nı sağlıyan santrallerin durumuna ve elektrik
borçlarını ödemiyen belediyelere dair
Sanayi
Bakanından sözlü sorusu (6/241)
BAŞKAN — Mehmet Yavaş arkadaşımız bu*
radalar mı? (Yok sesleri) Arkadaşımız ikinci defa bulunmadıkları için sözlü sorusu düşmüştür.
11. — Aydın Mileltvekili Mehmet Yavaş'ın,
orman dâvasının halli, için Orman Genel Mü- :
dürlüğü teşkilâtının
yeterli olup olmadığına
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu, (6/2,42)
BAŞKN — Bu soru da aynı arkadaşımıza aidolduğu ve kendileri ikinci defa bulunmadığı
için sözlü sorusu düşmüştür.
12.— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm,
Mîllî Eğitim dâvamızın bir felsefesi ve sistemi
bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/243)
BAŞKAN — Reşat özarda arkadaşımız bura
dalar mı? (Burada sesleri) Millî Eğitim Bakanı '
bulunmadığı için soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır.
13. — Aydın Mileltvekili Reşat Özarda'nm,
son iki sene içinde çalışmak üzere Batı - Alman
ya'ya giden işçilere bu sene sonuna kadar gi
deceklerin adedine dair sorusuna Çalışma Ba
kanı Bülent Ecevit ve Sanayi Bakanı Fethi ÇeHkbaş'ın sözlü cevaplan (6/244)

1. ıSon iki-sene içinde çalışmak üzere mem• leketimizden Batı - Almanya'ya kaç kişi gitmiş
tir? Bunların mesleklere göre tasnifi mümkün
mü?
2. Halen Almanya'ya gitmek için kaş mü
racaat vardır ve sene sonuna kadar bunlardan
kaçının gideceği tahmin olunmaktadır?
3. Hepsi de yetişkin birer teknik eleman
olan bu işçilerimizin ayrılmasiyle memleketimi
zin iktisadi sınai bünyesince bir sarsıntı mey
dana geldi mi, gelmedi mi? Diğer bir tâbirle; bu
işçi ihracatı ihtiyaçtan fazla mı, yoksa yurdu
muzda işsizliğin had bir safhaya geldiğine mi
delâlet etmektedir?
4. Bu akınların sebep ve saikleri üzerinde
' duruldu mu ve her hangi bir
tedbir'düşünüldü
: mü ? Düşünülmüş ise nelerdir ?
BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı.
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT
(Ankara) — Muhterem arkadaşlar, Aydın Mil
letvekili 'Sayın Reşat özarda'nın, Almanya'ya
giden işlilerimizle ilgili sözlü sorusuna cevap
larımı: arz ediyorum :
'
:":•:.••
Birinci soru şudur: «Son iki sene içinde, ça
lışmak üzere memleketimizden Batı - Almanya'
ya kaç kişi gitmiştirf Bunların mesleklere göre
tasnifi mümkün müdür?»
Muhterem arkadaşlarını, Almanya'ya çalış
mak üzere, Türkiye'den kaç işçi gittiği husu
sunda kesin bir rakam vermeye imkân yoktur.
Çünkü bir süre Almanya'ya giden işçiler, özel
büro ve şahısların aracılığı ile gitmişlerdir.
Bu devreye aidolaıı işçi gidişlerinin sayısı, ke
sin olarak bilinememektedir. Ancak bunlann 6
bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Fa
kat bu özel büroların veya şahısların aracılığı
ile işçi göndermenin jbirçok sakıncaları olduğu,
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bu yoldan giden işçilerimizin orada müşkül du
rumlara düştüğü görüldüğünden, geçen yaz,
1 Eylül 1961 tarihinde Batı - Almanya ile Hü
kümetimiz arasında bir anlaşma yapılmıştır.
Böylelikle bu tarihten itibaren Almanya'ya gi
decek Türk işçilerinin resmî bir kanaldan git
meleri sağlanmıştır. Bu, kendileri için orada
birçok bakımlardan bir teminat teşkil etmekte
dir. Alman Hükümeti bu maksatla İstanbul'da
bir büro açmışlardır. Bu büro îş ve îşçi Bulma
Kurumumuzla birlikte çalışmaktadır. Bu anlaş
manın yapıldığı, 1 Eylül 1961 tarihinden itiba
ren 1962 Mart sonuna kadar Almanya'ya 3 806
işçi gitmiştir. Daha evvel gidenlere ait tahminî
rakamla birlikte şimdiye kadar 10 bin Türk iş
çisinin Almanya'ya gittiği söylenebilir.
Sayın Reşat özarda arkadaşımız, bu işçile
rin mesleklerine göre tasnifi mümkün müdür,
diye soruyorlar. Eğer teferruatlı bilgiler ister
lerse kendilerine verebilirim. Şimdilik kısa ola
rak arz ediyorum:
Ana meslek gruplarına göre vasıfsız hizmet
işçileri grupundan, yani ana meslek grupundan 560 erkek, 30 kadın.
Sanayi erbabı; ana meslek 2 492 erkek, 49
kadm.
Madencilik grupundan, çoğu vasıfsız olmak
üzere, 589 erkek.
Ulaştırma hizmetlerinden 56 erkek;
Ormancılıktan 20 erkek, gönderilmiştir.
Bunların toplamı: 3 727 erkek ve 79 kadın
dır,
Almanya'ya işçi gönderme devamlı olduğu
na göre bu verdiğim rakamlar geçicidir. Şu an
da bile bu rakamların üstüne çıkılmıştır.
Batı - Almanya Hükümeti le aramızda varı
lan anlaşmaya göre işçilerimizin Al manya'daki
kalma süreleri, her iş verenle işçi arasında aktedilen bir yıl süreli mukavelelerle sınırlandı
rılmıştır. Bu mukavele süresi aramızdaki anlaş
ma mucibince en çok bir yıl daha uzatılabilece
ğinden, işçilerimizin Almanya'da iki yıldan da
ha fazla kalmalarına imkân yoktur. Tabiî bu
nunla, anlaşmadan sonra J-giden işçilerimizi kay
dediyorum.
, Sayın Aydın Milletvekilinin .bu konudaki
ikinci sorusu şudur;
«Halen Almanya'ya gitmek için kaç...müra
caat vardır ve sene sonuna kadar bunlardan ka
çının gideceği tahmin olunmaktadır:?»'' ;
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Anlaşma tarihinden, geçen Martın sonuna
kadar Almanya'da çalışmak isteğiyle îş ve îş
çi Bulma Kurumuna müracaat edenlerin sayısı,
66 191 dir. Her ay ortalama olarak Almanya'
ya. 800 kişi sevk edilebilmektedir. Buna göre
karşılanması mümkün olan talepler devam eder
se yıl sonuna kadar geçecek 9 aylık zaman için
de ayrıca 7 bin kişinin daha gönderilmesi müm
kün olacaktır..
Sayın Reşat özarda'nm üçüncü sorusu da
şudur; «Hepsi de yetişkin birer teknik eleman
olan bu işçilerimizin ayrılmasıyle memleketimi
zin iktisadi ve sınai bünyesinde bir sarsıntı mey
dana geldi mi, gelmedi mi? Diğer bir tâbir ile
bu işçi ihracatı ihtiyaçtan fazlaya mı yoksa
yurdumuzda işsizliğin had bir safhaya geldiği
ne mi delâlet etmektedir.»
Muhterem arkadaşım beni mazur görsünler,
evvelâ bu üçüncü soruları ile yanlış bir nokta
dan hareket etmektedirler. Almanya'ya giden
lerin hepsinin yetişkin birer eleman oldukları
asla doğru değildir. Tersine, bilhassa son za
manlarda Batı - Almanya daha çok, az yetiş
miş veya hiç yetişmemiş işçiler istemektedir.
Bilhassa iki memleket arasında varılan anlaş
madan sonra giden işçilerin çoğu meslekî tec
rübesi eksik veya tamamen vasıfsız işçilerdir.
Batı - Almanya Hükümeti ile aramızda va
rılan anlaşmada, esasen, Almanya'ya gidecek
işçilere müsaade verip vermemek imkânı, Hü
kümetimize ve onun bir organı olan îş ve îşçi
Bulma Kurumuna bırakılmıştır. Onun için ar
kadaşımızın bu husustaki kaygısı varit değil
dir. .Çünkü memleketimizin ihtiyacı olan evsaf
taki kalifiye işçileri, teknisiyenleri, • ustaları Al
manya'ya göndermemek ve bunlara gidiş mü
saadesi vermemek imkânına îş ve îşçi Bulma
Kurumu sahiptir. Bu hakkını, elbette ki, ikti
sadi durumu ve yetişmiş işçi ihtiyacını göz
önünde tutarak kullanmaktadır.
Sorunun, «Bu işçilerimizin ayrılmasiyle
memleketimizin iktisadi ve sınai bünyesinde bir
sarsıntı meydana geldi mi, gelmedi mi?» kısmı
na gelince; hiçbir sarsıntı meydana gelmediği
gibi, aksine iktisadi veya kültürel bakımlardan
büyük faydası dokunmuştur. Biz dışarıya işçi
gitmesini, kontrole tâbi tutmak şartiyle, ikti
sadi, sosyal ve kültürel bakımlardan muhtelif
faydalan olduğuna kaaniiz. Bu faydaların en
başında, çoğu yetişmemiş veya az yetişmiş
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olan bu işçiler, Almanya gibi sanayi bakımın
dan kalkınmış, çalışma disiplini bakımından
çok titiz olan bu memlekette yepyeni bir çalış
ma anlayışı içine girmekte ve bir yandan ha
yatlarını kazanırken, bir yandan da muhtelif
iş kollarında görgü, bilgi ve tecrübelerini artır
mak imkânını kazanmaktadırlar. Ayrıca ya
bancı dil de öğrenmektedirler. Memleketimizde
iktisadi sarsıntıya yol açmak şöyle dursun, bir
çoğu cüzi de olsa Almanya'dan ailelerine yar, dımda bulunmak suretiyle millî ekonomimize
ayrıca bir döy|z kazancı da sağlamaktadırlar.
Bir başka faydası da, memlekette iş arıyanlarm bu suretle azalması neticesi, içerde, memle
kette bulunan işçilerin iş verenle pazarlık im
kânları artmakta ve böylelikle işçi fazlalığı yü
zünden bâzı iş kollarında işçi ücretlerinin çok
düşük olması gibi bir tehlike de kendiliğinden
bertaraf edilmiş olmaktadır. Bu itibarla, Batı Almanya'ya işçi gitmesinin hem giden işçiler
bakımından, hem de memlekette kalan işçiler
bakımından büyük faydaları olmaktadır.
t

Muhterem arkadaşımız, «Bu işçi ihracatı ih
tiyaçtan fazlaya mı, yoksa yurdumuzda işsizli
ğin hâd bir safhada olduğuna mı delâlet eder?» '
diye soruyorlar. Tabiî buna herkes kendi görüş
ve anlayışına göre cevap verebilir. Ben bu hu
sustaki nâçiz görüşümü şöylece arz ötmek iste
rim :
Türkiye'nin, iş gücü bakımından, işsizlik ba
kımından, bugün hakikaten bir müşkülü var- '
dır. Fakat bu müşkülün izahını bâzı arızi se
beplerde aramadan önce meselenin kaynağına
inmek doğru olur, kanaatindeyim. Bizim bugün
karşılaştığımız durum, tarım ekonomisinden
sınai ekonomiye geçiş devresinde her memleke
tin karşılaşmış olduğu durumdur. Geçen yüz- <
yılda, meselâ ingiltere, smaileşme hareketinin |
hızlandığı sıralarda topraktan, tarımdan, şehir- ;
lere doğru bir akım meselesiyle karşılaşmıştı.
Her hangi bir memleketin bellibaşlı işlerinde ;
teknolojik ilerleme, sınai gelişme başlayınca o
zamana kadar toprakla, tarımla iyi kötü çok ;
mütevazi bir şekilde geçinmeye razı olarak ka- \
derlerine katlanan insanlardan büyük bir kısmı ;
şehirlerde açılan her yeni iş imkânlarına özene- :
rek oralardaki iş yerlerine akın ederek şehirle
re gelmişlerdir. Bu da tarım ekonomisinden sa
nayi ekonomisine geçiş devresinde her memle-
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keti çetin bir işsizlik dâvası ile^karşı karşıya
bırakmıştır. Öizde de esas mesele budur. Hükü
metin bütçesinde derpiş1 edilmiş olan yatırımlar
hızlandıkça elbette yeni iiş imkânları açılacak
ve bu suretle büyük şehirlerdeki işsizlik yükü
de bir nebze azalacaktır.
'
Fakat bir hususta kendimizi hayale kaptırmamalıyız : Bugün yapılan hesaplara göre Tür
kiye'de tarım kesiminde 3,5 milyon gizli işsis
vardır. Yani tarımımız,* bugünkü teknik sevi
yede kalmak şartiyle, $,5 milyon nüfus daha
tarım sektöründen çekilse istihsalimizde hiçbir
düşüş olmıyacaktır. Biz, şehirlerde işsizliği gi
derici tedbirler aldıkça tarım sektöründe, köy
lerde bekliyen bu 3,5 milyonluk gizli işsizler
kaynağını harekete geçirmiş olacağız. Ve yeni
den şehirlere 'doğru bir işsizler akını doğura
cağız. Bu kaçınılmaz bir hâdisedir, çareleri
düşünülmesi gerekli bir * hâdisedir. Fakat bil
hassa nüfus artışı yüzde 3 gibi, bütün dünyânın
en yüksek oranlarından birine ulaşmış olan bir
memlekette,« Türkiye'de, tarım ekonomisinden
sinai ekonomiye geçişte böyle bir işsizlik mese
lesinin ortaya çıkması, kaçınılmaz bir olaydır.
Bunu kısaca bu vesileyle izah etmek istedim.
Yine muhterem arkadaşımız son sorulan ola
rak şunu sormaktadırlar : «Bu akınların sebep.
ve saikleri üzerinde duruldu mu ve her hangi
bir tedbir düşünüldü mü? Düşünülmüş ise ne
lerdir?»
Genel sebepleri, bundan önceki soruya ver
diğim cevaula arz etmiş bulunuyorum. Bunun
dışında elbette bu irrikândan faydalanarak Al
manya'ya giden her işçi için Almanya'ya git
menin bâzı özel sebepleri vardır; bunlar ara
sında; fazla kazanç sağlamak, bilgilerini geliş
tirmek, yabancı dil öğrenmek, daha iyi yetiş
miş bir vatandaş olarak yurda dönmek istek
leri sıralanabilir.
Yine arkadaşımız, «her hangi bir tedbir dü
şünüldü mü?» diyorlar. Muhterem arkadaşım,
bu sorulariyle, Almanya'ya gideri işçi akımını
önlemek için bir ted^r düşünüldü mü, diye so
ruyorlarsa Vböyle bir tedbir düşünülmemiştir.
Böyle bir tedbir düşünülmeye de ihtiyaç duyul
mamaktadır. Bilâkis tarım ekpnomişinden, sınai
ekonomiye geçişte nüfus artış oranı çok yüksek
olan bir memlekette işşjzlik kaçınılmaz bir me
sele olduğuna göre bizim de bu devremizde yurt

s

M.lÇeclifli

B : 7 6 18.4.1962

dışına, dost memleketlere işçi gönderme imkâ
nına kavuşmuş olmamız reddedilecek bir husus ;
değildir. Bunun önlenmesi için tedbir almak
asla doğru olmaz. Bu bir fırsat ve bir vesiledir. '
Nitekim, Almanya'dan başka, vâki talebi üze
rine, Avusturya'ya da işçi göndermek için bu ;
dost memleketle de bir anlaşma yapılmak üze
redir.
^
Bugün Almanya '^aki 10 bin Türk işçisinin
sayısını çok görmemek lâzımdır. Ekonomik durumu bizden daha iyi olan ye nüfusu, bizim
nüfusumuzun dörtte biri kadar olan Yunanis
tan'ın bugün Almanya'da, Türk işçilerinin
4 misli yani, 40 <bia işçisi vardır. Eğer muhte
rem arkadaşımızın ^tedbirler düşünüldü mü»1
sorusundan kasıtları, bu akımdı önlemek değil
de bu akımı düzenlemek yûlunja tedbirler alı
nıp; alınmadığını öğçenmek arzusundan doğu
yorsa buna müspet .cevap yetebilirim. 'Daha
önce de arz ettiğim gibi anlaşma, bir düzenle
yici tedbirdir. Ayrıca 'gidecek olan işçileri
kontrol etmek, bunların âzami iki yıldan son
ra memlekete geri dönmelerini önlemek ve
memlekette kendilerine ihtiyaç ~ varsa gitmele
rini önlemek imkânımı anlaşma vermektedir.
Diğer yandan Almanya'ya gitmiş olan işçi
lerimizin ihtîyaçlariyle daha yakından ilgilen
mek meselesi vardır. ıBünun için Almanya'da
bir çalışma ataşeliği açmanın gerektiğine ina
nıyoruz. Yunanistan'ın bugüa Almanya'da 4
çalışma bürosu vardır, bizim ise bir büromuz
dahi yoktur. Buy il .-içinde yüksek tasvipleri
nize sunulmasını ünudettiğimiz? yeni Teşkilât
Kanunumuzla böyle; bir ataşeliğin kurulması
için yüksek (müsaadelerinizi istiyeceğiz. O zamalıa kadar $Almanya,'da bulunjpı işçilerimizin
ihtiyaçları, dertleri ile ilgilenmek üzere geçici
bir tedbir olarak Bakanlığımızca bu konu ile
ilgili yük&ek memurlardan birini Almanya'ya
göndermek Sararını almış bulunuyoruz.
tBu vesile ile yüksek huzurumuzda şunu be
lirtmek isterim. Her. ne kadar gazetelerimize,
arada, sırada, Almanya'da'ki bâzı işçilerimizin
güç durumlarla karş^laşdıklan folunda haber
ler aksetmekte ise de, bu haberlerin bâzısı doğru .olmakla beraber, esas itibariyle, işçilerimi- <
zİıi oradaki burumlarından memnun bulunduk
lar! ve Alman iş verelerinin d^^bilhassa Türk ;
işçilerinden memnun bulundukları yolunda habefier alntaİtayız. Saygılarımla/(Alkışlar)
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelikbaş.
SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇE^lKBAŞ
(Burdur) — Muhterem arkadaşlar, Sayın özarda'nın'sorularının Sanayi Bakanlığını ilgilen
diren 3 ncü maddedeki kısımdır. Sanayiimize,
Almanya'ya giden işçiler bir sarsıntı ıras et
miş -midir? Bugüne gelinceye kadar Sanayi
Bakanjığimıza, her hangi bir şekilde işçi bula
mamak şeklinde bir şikâyet vâki oJLmı$ değil
dir. Binnetice bir zarar iras edildiği vkeyfiyeti
de mesnetsiz bulunmaktadır. Çalışma 2 Bakanı
Sayın Bülent Ecevit arkadaşım bu Susuşlar
üzerinde geniş izahat verdiler, izahatlarına ta
mamen,, iştirak ediyorum. Bir noktayı da bil
hassa belirtmek isterim ki Türkiye gibif tediye
bilançosu pasif olan memleketlerin hariçte ça
lışan işçiler dolayısiyle kendi memleketine ge
len dövizlerinin tediye 'bilançosunun pasif kıs
mını aaaltmakta rolü olduğu Iherkesce^bllinen
bir hakikattir. Halen Avrupa'da, işçi ithal eden
memleketler olduğu gibi, işçi ihraç- eden,
ekonoı&i'k hareketleri münkeşif memleketler
de meı#ut. Ezcümle, İtalya geniş ölçüde Av
rupa memleketlerine işçi sevk etmekte ve bun
dan da.* şikâyetçi olmamaktadır. Sayın Bülent
Ecev'it arkadaşımızın dediği gibi; memleketin
gerek bu günü,-gerekse âtisi bakımından işçi
lerimizin yetiştirilmesi için bu politika isabet
le bilhassa kendilerince ele alınmış bulunmak
tadır. B'öyle bir politikanın, memleket aleyhi
ne değil, bilâkis, memleket lehine bir gidiş ol
duğunu her vesile ile tesbit ettiğimizi sözleri
min sonuna ilâve etmek isterim. Mâruzâtım
bundan ibarettir. (Alkışlar)
BAŞKAN — Buyurun Sayın özarda.
REŞAT ÖZABDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, Sayın arkadaşlarım.
Her iki değerli Bakanımızın burada verdik
leri izahattan dojayı kendilerine son derece mü
teşekkirim. Bendeniz tatmin olunmuş bulunu
yorum.
Yalnız Sayın Çalışma Bakanını tereddüde
sevk eden sorumun dördüncü maddesini izah
etmek isterim: Maksadım, Almanya'ya .gidişi
önleyici bir tedbir değil; memleketimizde iş
çiliğin qaızip bir hale getirilmesi ve iş sahasının
açılmadı yolu ile tedbir alınması idi Sanayi
Bakanımızın, işçilerin gidişi ile sınai sahamızda
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bir zarar iras edip etmediği şeklindeki soruma,
«Zarar iddiası mesnetsizdir» şeklinde cevabını
^bendeniz yersiz buldum. Çünkü, böyle bir iddia
da bulunmadım. Yalnız, işçilerin gitmesi, zarar
iras edecek midir, etmiyecek midir? Bu ciheti sor
dum. Bugün Almanya'ya gidişi elbette önliyemeyiz. Çünkü, seyahat hürriyeti Anayasanın te
minatı altındadır. Ancak, bir hakikat vardır kî,
'bugün sanayi sahasında da'ha çok Almanya'ya
gidişin başlıca sebepleri iki noktada toplanabilir1:
Birincisi; memleketimizde geçirmekte olduğu
muz ve çok kısa bir zamanda zail olacağını kuv
vetle ümidettiğimiız geçici bir bulhraıım, krizin
tevlidettiği işsizliğin bilhassa hususi sektörde baş
göstermiş olması ve birçok fabrikaların çalışamaz
hale gelmesi, ikincisi ise; Almanya'da sanayi mü
esseselerinden işçilere daha iyi bir refah seviyesi
nin temin edilmiş olmasıdır. Bugün memleketi
miz hakikaten bir iktisadi kiriz geçirmetote'dif.
Bunun karşısında gerek Hükümet ve gerekse Mec
lis olarak el birliği yapıp daha enerjik hareket
etmek suretiyle bu derdin de devasının buluna
cağını, ya!bancı ' sermayenin memleketimize bir
an evvel gelmesinin mümkün olacağını beklemek
ve ummak hepimizin hakkıdır. Bu vesile ile be
nim ve benim gibi birçok vatandaşların kafasın
da istifham teşkil eden hususların, kıymetli ba
kamlarımız tarafindah aydınlatılmış olmasından
dolayı kendilerine teşekkür ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
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16. — İzmir Milletvekili Şina&iOsma'nm ders
kitapları ile nâ§ir ve gazetecilerin ihtiyacı olan
kâğıdı* bugünkü fiyattan daha ucuza temin etme
leri hususunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi
Bakanından sözlü sorusu (6/247)
>;
- ıBAŞKAN — Soru^sahibi Sayın Şinasi Osma
buradalar mı? Burada.;. Sayılı Sanayi Bakanı bu
radalar. Soruyu okutuyorum.
31.3.1962
..•„,, Millet Meçlisi Yüksek Başkanlığına ,
Sanayi Bakanı Sayın Fethi Çeliklbaş'ın; aşağı
da sö/zlü sorumu cevaplandırmasına müsaadeleri
ni arz ederim.
';•/;.
.,..,.
îz'mir Milletvekili
,,, Şinasi Osma....

Memleketimizdeki irfan kalkınması iğin, ders
kitaplariyle naşirlerin ve gazetecilerin ihtiyaçları
olan kâğıdı, bugünkü şartlardan da'hâ Ucuza el
de etmeleri lâzımdır kanaatindeyim. Şöyle ki:
1. Okul kitapları kâğıt fiyatlarının yüksek
oluşu kitapların pahalıya mal olmasına sebep ol
maktadır.
2. Kitapçılara veriden tahsisler kâfi değil
;
d i r . •:••;•••<•'
.•'••••;' •'••
3. Gazete kâğıt fiyatlarının kilosunun 180
kuruş oluşu ve Devlet Tekelinde bulunuşu, itha
lâtın Devlet tarafından yapılması ve yüksek prim
le gazetelere satılması basını müşkül duruma dü
şürmektedir.
Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir usul yok14. — Konya Milletvekili Faruk Sükam'ın, ' tur. Bir taraf tan eğitim seferberliği yaparken di
ğer taraftan kâğıt ticaretiyle uğraşan'bir meıiiKonya ovasında vukubulan fırtına ve şiddetli
lekette
gayeye vâsıl olunulur mu?
'
"
rüzgârdan mütevellit meydana gelen hasarın ma\
halleriyle miktarının tesbit edilip edilmediğine
BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakanı, buyurun.
dair Tarım, Bakımımdan sözlü sorusu (6/243)
SABAYI BAKANI FETHİ ÇİJİ.ÎKBAŞ
(©urdur) — İzmir Milletvekili Sayın Şinasi Öşr
BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Bu
ma'nın
okul kitapları ve gazete kâğıtları üç pgili
rada. Tarım Bakanı? Yok... Tarım Bakanı olma
suallerine
cevap arz ediyorum.
dığı için soruyu gelecek birleşime bırakıyorum.
Birinci cevap: Okul kitapları baskısında pul
15. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakki
lanılmak üzere piyasaya birisi 60 gram metre ka
Yılanlıoğlu'nun, 6273 sayılı İlkokul öğretmenle?
relik, diğeri ise 52 - 54 gram metre karelik ağır
ri İntibak Kanununun bütün öğretmenlere tat
lığında olmak üzere iki cin's kâğıt yerilmektedir.
bik edilip edilmediğine dair Millî Eğitim Baka
BuikJt cins kâğıt eyşaf itibariyle de birbit
nından sözlü sorusu, (6/246)
rinden farklı olduğundan maliyetleri de i'arkf
BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Yıdanhoğjn.
lıdııs 60 Qr./M3 ük kağıdın l^öliîyılı masraflı
buradalar mı? Yok... Soru sahibi burada olmadık
ve vergili^ ton maliyetli & 231,78 T. L., 52 - 54
ları için bir defaya mahsus olmak üzere soruyu
Gi'/M?; kâmdın ; aynı :••; tona maliyetli ise: 2 074,45
gelecek birleşime 'bırakıyorum,
T. L. dır,/ ' .•:y^L^-:,r,"pC. .:^:,hs-,-;'. : / - <
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;; İ'7... 6,. 1961 tarihinde Bakanlığın direktif- | gazeteler de SEKA eliyle yapılmasında fayda
olduğunu, geçmiş yılların tecrübelerine dayana
leri dâhilinde iki cins kâğıdın satış fiyatı ye
rak, ifade etmektedirler. Gazetelerden bahse
ğniden, ay arlanmış ve 60 Gr./M 2 İlk kâğıdın ton
derken, memlekette çıkan büyük ve küçük ga
satış fiyatı 700, T. L. tenzili ile 1 800 T. L. ola
1
zeteleri
bir arada mütalâa etmekteyiz.
rak tesbit edilmiştir. Bu fiyat ayarlaması doPahalılık keyfiyetine gelince:
Jayısiyle ayarlandığı tarih 17 . 6 . 1961 den yıl
Hariçten ithal edilen gazete kâğıdının tonu,
sonuna 'kadar yapılan satışlar sonunda SEKA
işletmeye 1 787 lira 76 kuruşa mal olmakta,
60 ;Gr./M2 lik kâğıttan 822 131,92 T, L. 52 - 54
ton başına, işletme 12 lira 24 kuruş para 'kazan
Gr./M 2 lik kâğıttan 2 325 915,04 T. L. olmak
makladır. Türkiye'de gazete kâğıtlarını^, bil
Üzere ceman 3 148 046,96 T. L. ziyan etmiş bu
hassa ithal edilen gazete kâğıtlarının yüksek
lunmaktadır. Tatbik edilen fiyatlardan SEKA
fiyatta olmasının sebebi; ithalâtta aldığımız
Umum Müdürlüğü zarar etmekte, fakat başka
çeşitli vergi, resim ve sairedir ki belediyelerin
IPpmtılîerden ettiği kâr ile buradaki zararı iş
aldığı da dâhil, bunlar yüzde 3Û küsur hisse
e t m e olarak telâfi edebilmektedir.
tinde olup bu, ClF bedelin kıymeti üzerine
'•, ikinci soru, kitapçılara verilen tahsis kâfi
yüzde otuz küsur nisbetinde bir kıymetin ilâve
değildir şeklindedir. • - • •
sine müncer olmaktadır. Fakat, memleketin
içinde
bulunduğu malî şartlar bakımından, ben
Selüloz sanayii mamullerinin satışı, halen
her
türlü
iyi niyetime rağmen her Ihangi bir
her hangi bir talhdide tâbi değildir. Fakat, 1961
Devlet
gelirinin,
bu arada gazete kâğıdı itha
yılının sonlarına doğru,' halen dışarıdan ithal
lâtından temin edilen gelirin düşmesine taraf
edilen gazete kâğıtlarının gecikmesi gerekse
tar olamiyorum.
seçimler vesilesi ile mûtadolmıyan bir kâğıt
sarfiyatı, sebebiyle bir sıkışıklık olmuştur. Fa
kat bilâhara bu da giderilmiştir. Halihazırda
böyle bir sıkışıklık ve tahdit mevzuubahis de
ğildir. İstedikleri kadar kâğıdı ve matbaa ih
tiyaçlarını SEKA dan almak imkânına sahip
tirler. t Şu anda, soruyu cevaplandırdığımız sı
rada," Umum Müdürlüğe kâğıt verilmemesi se
bebiyle her hangi bir şikâyet vâki olmuş de
ğildir.

Müessese, 1961 yılında imal ettiği gazete
kâğıdının tonunda 274 lira 45 kuruş zarar,et
miştir. İçinde bulunduğumuz senede, maliyet
fiyatları üzerinde, işletme servislerinin reorganizasyonu üzerine, vaktiyle bu müessesenin ça
lışması ile ilgili bir mesai yapmış olan Ameri
kalı mütehassısın raporu üzerinde, bizzat meş
gul olarak, fiyatları daha indirme imkânı, ve
ya primi yükseltme imkânı, veyahut her ikisini
bir arada tahakkuk ettirmek imkânları olup
olmadıklarına, kendim meşgul olmak suretiyle
yakından takibettim. • Bu çalışmalarım netice
sinde evvelce yazılmış olan raporun kifayet
sizliği ortaya çıkmıştır. Amerikalı mütehassıs
tevsi programını bizzat' mahalline gidip gör
dükten sonra ikinci bir raporla müessesenin
reorganizasyonu üzerinde ki görüşlerini bize
bildirecektir.

'•; Üçüncü soru; ithalatın Devlet tarafından
yapılması-ve'gazete kâğıt fiyatlarının yüksek
olmasıdır. İthalâtın SEKA Umum Mü<$Uİüğü
tarafından yapıldığı vakıadır, doğrudur. İtha
lâtın serbest yapılması imkânları bidayette
araştırılmış ise de, dış piyasalardan her Ihangi
bir şekilde kâğıt tedarik edilememesi vaziyeti
zuhur ettiğinden, SEKA U m u m ^ ü d ü r l ü ğ l i n e
müracaat edilmesi, yıllık programın aksaması
na' sebebiyet vermektedir. Bu bir.
, . -ikincisi, SEKA Umum Müdürlüğü muba
yaaları külliyetli miktarlarda yaptığı için, mün
ferit: mubayaalara,nisbetle daha müsait şartlar
la kâğıt ithali mümkün olabilmekte ve harice
yapılan döviz transferleri daha tasarruflu gö
zükmektedir.
. ,
,;•; : Üçüncüsü .: Bâzı • gazeteler • kâğıt ithal et
menin serbest olmasını isterlerken, bir kısım

Okul kitaplarının pahalılığı 'meselesine gelin
ce; Millî Eğitim Bakanı arkadaşıma, okul ki
taplarının pahalılığının ne gibi sebeplerden ne
şet ettiği mevzuu' üzerinde müşterek bir mesaî
yapmak için, bir teklifte bulunacağım. Kâğıt
fiyatlarından olabileceği gibi,.-başka sebepler
den de fiyatların yükselmesi pekâlâ mümkün
dür. Hakikaten okul kitaplarını mahdut gelirli
vatandaşlarımızın, fıkara halkımızın kolaylıkla
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satinalapileceği bir seviyeye indirilmesi umu
mi politikaya uygun düşen bir (hattı Ihareket
olacaktır ki, okul kitapları mevzu üzerinde,
Tüaliyet konusu üzerinde bir kurulun tetkik
yapmasında fayda mülâhaza etmekteyim. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir.

tinin zedelenmesi keyfiyetinin de yine vâridolmaması lâzımgelir. Gerçekten kâğıt fiyatlarının
düşük olması, daha geniş ölçüde belki okumayı
kolaylaştırabilir. Ama sırf zararına satıldığını
tesbit ettiğimize göre, fiyatların yüksek telâkki
edilmesi suretiyle endrekt bir baskı ve fikir
hürriyetini zedeleyici neticelerin çıkarılması
bilmiyorum, ne dereceye kadar makul karşıla
nır? Bunun takdirini Muhterem Heyetinize bı
rakıyorum.

— Buyurun Sayın Osma,
SİNASİ OSMA (izmir) — Sayın Başkan,
Sayın arkadaşlarım, sözlerime başlarken, soru
ma verilen izahattan ötürü Sayın Sanayi Ba
kanı Fethi Çelikbaş'a huzurunuzda teşekkürü
bir vazife saymaktayım. Bilhassa alınacak ted
birler hakkında verdikleri izahata ayrıca teşek
kür ederim. Ancak şunu da arz etmek isterim
ki, bu izahata rağmen kâfi derecede tatmin
olunmuş değilim. Kanaatimce, kâğıt fiyatları
nın anormal bir şekilde yükseltilmesi, basma
karşı bilhassa endirekt bir baskı vasfı arz et
mektedir. Sonra, basının maddi yönden tazyik
altına alınması keyfiyeti fikir hürriyetini zede
lerdir durumdadır. Hele, eğitim seferbirliği
yapmaya çalıştığımız bu devrede, vatandaşa
ölrama imkânı sağlamak, fakir halkın ucuz ki
tap ve , mecmua temin edebilmesini sağlamak,
ancak'kâğıt fiyatlarının dünya kâğıt fiyatları
na uydurulması ile mümkündür, işte, bu sebep
ledir ki, kâğıttan prim alınması keyfiyetini, ne
partilerin, ne de Hükümetin politikasına uygun
bulmuyorum. Bu hususun bir daha gözdm-ge
çirilerek, gümrük muaflığının, kâğıttan sprim
alınmamasının teminini, memleketimizde oku
ma imkânlarını kolaylaştırmak bakımından:çok
lüzumlu ve faydalı mülâhaza etmekteyim. ?Hükümetin bu mevzua eğilerek bir çare bulmasını
temenni ederim. Hepinizi hürmetle selâmlarım.
(Alkışlar)

Şimdi kâğıt fiyatlarının dünya piyasaları
seviyesine getirilmesi keyfiyeti ise, kolayca tat
bik edilebilecek bir politika delildir, a r k a d ı r 
lar. Filhakika Dünya piyasa fiyatlan, bilhassa
kâğıt sanayiinde, çok ileri gitnıiş olan memle
ketlerle geri kalmış plan memleketlerin boy <$Jçüşemiyecekleri bir mertebedir. Bu itibarla,
Türkiye gibi sanayi hayatı yeni başlamış, Heı$z
gelişmemiş gelişme halinde olan bir memleke
tin, büyük kapitale mâlik geniş ham madde
kaynaklarına saihi'bolaıı memleketler fiyatları
ile boy ölçüşmesi kabil değildir, Olsa olsa ileri
de sarfiyatımız çok artarsa bugünkü imalât ka
pasitesini tahctidederek hariçten büyüjç ölçüde
ithalât yapmak ve vergileri kaldırmak suretiy
le, paçal fiyatlarla bugünkü fiyatı düşürmek
mevzuubahsolabilir. Ama, bu, ayrj bir politika
yı gerektiren bir keyfiyettir. Memleketimizdeki
tesislerin tam kapasitede randımanca çalışırken
fiyatı indirme pahasına bir ithalât politikası,
Hükümetin umumi politikası ile bağdaşacak bir
keyfiyet değildir. Kâğıttan prim alındığı vâki
değildir. Biraz evvelki" mâruzajımda, vaktinizi
işgal etmemek maksadı ile rakamları vermemiş
tim, şimdi, CİF fiyatlar üzerinden alman ver
gi ve resimleri okuyacağım.

.BAŞIÇAN — Buyurun Sayın Çelikbaş.
SANAfî BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ
(JBurdür)— Muhterem arkadaşlarım, Sayın
Oşma arkadaşımız kâğıt fiyatlarının yüksekliği
sebebiyle basma karşı endirekt bir baskıdan
bahsetmiş olmasa» ne tatbikata, ne de nazari
düşünceye uygun bir hattı hareket telâkki edi
lemez. Bâski, objektif olmıyan, taJkdire mual
lâk, keyfî davranışlarla gerçekleşir. Bir mal
fiyatının yüksek olmasının baskı şeklinde te
lâkki edilmesi ilk;akla gelen bir keyfiyet olamjj$ .arkadaşlar. Bu itibarla, bu görüşe bendeniz maalesef iştirak etmiyorum. Fikir hürriye-

«Gümrük, Rıhtım ve İstihsal Vergisi ile Be
lediye Resmi CİF bedelin takriben % 33 ünü
bulmaktadır. Şunun içerisinde; en yüksek ye
kûn teşkil eden CİF bedelin Gümrük Vergisi,
Belediye Resmi ve diğer vergi ve resim hâsılı
nın vergiye tâbi olması itibariyle % 15 nisbetinde alınan İstihsal Vergisidir. İthalâttan alı
nan vergi ve resimler biri üstüne eklemek su
retiyle CİF kıymetin çok üstüne çıkan bir mat
rah üzerinden % 15 İstihsal Vergisi alınmakta
dır ki, % 33 gibi bir rakamın ortaya çıkması
na sebebolmaktadır. Demin arz ettiğim umumi
bütçemiz içerisinde Sanayi Bakanı olarak Hükü-
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met içerisinde müşterek mesuliyet taşıyan bir I neye konulması uygun görülen, provaları ta
Bakan olarak, her hangi bir verginin azaltılma- I mamlanan, temsili ilân edildiği halde sonradan
sına;'" mukabil bir başka varidatı Devlete temin I temsilinden vazgeçilen bir eser olup olmadığına
dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
etmeden teşebbüs etmeyi, fevkalâde zararlı te
(6/250)
lâkki etmekteyim. Bu zarar yalnız bizim bütçe
miz bakımından değil, hariçten yapılacak istik
BAŞKAN — Sayın Koç buradalar mı? Yok
razlar bakımından da varittir, tehlikelidir. 1962
lar. Bir defaya mahsus olmak üzere soru gelecek
yılı bütçe tatbikatı itibariyle bu kâğıtlardan alı
Birleşime bırakıldı.
nacak olan vergi bizim Hükümetin ihdas ettiği I
bir vergi de değildir. Açık olarak huzurunuza ge
19. — Edirne Milletvekili Fahir G^n^to^tt'
tirilmiş olan bütçenin bir senelik tatbikatı içeri
nun, bol ve ucuz suni gübre tedariki konusunda
sinde, her hangi bir vergi veya resmi tenzil et
ne düşünüldüğüne dair, Tarım Bakanından söz
menin, umumi varidatı azaltması endişesi karşı
lü sorusu (6/251)
sında, böyle bir teşebbüsün tehlikeli olduğunu
aflarına sığınarak arz etmeyi, Hükümetin mesul
BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu purada
bir âzası olarak, vazife telâkki ediyorum. Yoksa
lar. Tarım Bakanı yok. Soru gelecek Birleşime
gönül çok arzu eder. Hakikaten fikri yerindedir.
bırakılmıştır.
Hattâ yalnız bu konuda değil, her konuda, va
20. — İzmir Milletvekili
Mustafa , Uyar'm,
tandaşların, geniş istihlâkine, gelişmesine sebe
Focakların Kaymakamdan
şikâyetçi
oldukları
biyet verecek her mevzuda, vergilerin asgari
na dair vâki neşriyatın doğru olup olmadığına
hadde indirilmiş olması, umumi politika bakı
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/252)
mından çok isabetli olur. Ama memleketin di
ğer ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, başka
BAŞKAN — Saym Mustafa Uyar? Yoklar.
yollardan bir varidat temin eıtmeden, mevcut
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşi
varidattan vazgeçmek isabetli değildir, mâkul
me bırakılmıştır.
bir ^ıüşiinqe .olamaz. Aksi takdirde istikrar poli
tikasın.! zedeler, enflâsyona temayüller başlar ve
21. — İzmir Milletvekili
Mustafa Uyar'ın,
dostluk nizamı içinde memleketimizin kalkınma
bütün mâmurları ilgilendiren kadro problemi
s; üe^ÛgiU yabancı memleketlerin bize yapacak
nin nasıl ve ne şekilde halledileceğine ve memur
ları; yarijımlar üzerinde menfi tesirler iras eder.
ların nakillerinin muayyen aylarda yapılmasının
Demin, bir^vesile ile komisyonda söz almış, resmi
mümkün olup olmadığına dair,
Başbakandan
vesik|l|ira dayanarak, bütçe tatbikatımız, malî
sözlü sorusu (6/253)
vaziyetimiz hakkında, dostlarımızın bizi uyarma
BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar? Yoklar.
ları ile ilgili vesikalardan bir pasaj okumuştum. ı
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşi
Onun için çok arzu etmekle beraber, varidatın
me bırakılmıştır.
azalmasına müncer olacak bir indirimin, sureti
katiyede aleyhindeyim, Mâruzâtım bundan iba
22. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydzn'tn, yu
rettir.
lardan beri müdürsüz bulunan Muş ilinin 11 na
BAŞKAN _ Soru cevaplandırılmıştır.
| hiyesine asil müdür tâyini hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu
17. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, Or
(6/254)
man Genel Müdür ve Müdür Muavini olarak is
tihdam edilenlerden bâzılarının tâyin ve terfilerine dair, Tarım, Bakanından
sözlü sorusu
(6/249)
BAŞKAN — Sayın Şevki Güler burada mı
efendim? Burada^ Tarım Bakanı yok. Soru ge
lecek Birleşime bırakıldı.
I

BAŞKAN — Sayın Cevdet Aydın buradalar
mı? Burada. Sayın İçişleri Bakanı? Yok. içişleri
Bakanı bulunmadığı için soru gelecek birleşime
bırakılmıştır.

23. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun, halen ihtiyacın üstünde olan kamyon ve
durdurularak
18. — Aydın
Milletvekili
Mustafa Şükrü I taksi ithalâtının birkaç yıllığına
Koç'un, Devlet Tiyatroları Edebî Heyetince sah- | yedek parça ve lâstiklerinin bolca ithali hususun-
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da ne düşünüldüğüne dair sorusuna Ticaret Ba-\
kant İhsan Gürsanhn sözlü cevabı (6/255)
BAŞKAN — Sayın Zeynel Gündoğdu bura
dalar mı? Burada.. Ticaret Bakanı buradalar.
Soruyu okutuyorum :
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygı ile rica ederim.
2 Nisan 1962
Erzincan Milletvekili
Zeynel Gündoğdu
Bugün için kamyon ve taksi işletmelerinde
yıkıcı bir rekabet mevcuttur. îthal malı olma
ları dolayısiyle bu yıkıcı rekabetten millî servet
zarar görmekte yalnız dışardaki fabrikatörler
kazanmaktadır. Halen ihtiyacın üstünde olan
kamyon ve taksi ithalâtının birkaç yıllığına dur
durularak yedek parça ve lâstiklerinin bolca
ithali hususunda Bakanlıkça ne düşünülmek
tedir?
BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı.
'TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (iz
mir) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
lar;
Erzincan Milletvekili Sayın Zeynel Gündoğdu'nun sorularına arzı cevabediyorum :
Gümrük tarifesinin 87.02.12 pozisyonuna gi
ren binek otomobilleri, yürürlükte bulunan Dış
ticaret rejimi gereğince, ne liberasyon ve ne de
ta,hşisli ithal malları listesinde yer almadığın
dan, ithal edilmemektedir. Bunlar ancak, Mali
ye Bakanlığından alınacak müsaade ile ve belli
şartlarla bedelsiz olarak getirilebilmektedir.
Bu yoldan yurda sokulan binek otomobillerinin
miktarı ise, çok cüzidir.
Her sene iki devre için hazırlanan ithalât
programları ile ithalât listeleri, yerli sanayiin
durumu, bu sanayiin memleket ihtiyacına ne
nisbette cevap verdiği, fiyatlar ve kalite üze
rinde geniş tetkikat yapılarak tanzim edilmek
tedir. Bu prensipten hareketle, VIII. kotada
kamyonlardan 500 Kg. - 1 500 Kg. safi yük ta
şıma kapasiteli olanlar için 1 milyon, 1,5 ton 6 ton safi yük taşıma kapasiteli olanlar için
de-1,5 mjlyon dolarlık kontenjan tefrik edilmiş
tir, 6 ton ve daha fazla safi yük taşıma kapa-

siteli kamyonlar (Madenî ve ahşap kasaları hariç) liberasyon listelerinde yer almaktadır.
Halen memleketimizde 56 500 aded kamyon
vardır. Diğer taraftan karayolu nakliyatının
ucuzluğu, kolaylıkları ve karayolları politika
mız gereğince gelişmekte olan yollarımız dola
yısiyle kamyon ithali ihtiyacı artmaktadır. Es
kiyen kamyonların yerine yenilerinin ikamesi
lüzumu da hesaplandığında senede ortalama
1 500 - 2 bin aded kamyon ithali zarureti var
dır.
Bugün için, memleket ihtiyacı karşısında
ithalâtın ancak yerli sanayiin inkişafı halinde
durdurulması düşünülebilir.
Ayrıca, kamyonların ithalât listelerinden çı
karılması nakliyatta mevcut rekabet imkânla
rını ortadan kaldırabileceği gibi, piyaşadakilerin de prim yapmasına yol açacaktır. İthalât
programları ise, ithal mallarının prim yapma
larına meydan verecek şekilde değil, bilâkis nor
mal olmıyan böyle bir duruma mahal vermiyecek vasıflarda tertiplenmektedir.
Kamyon ithalâtının bugünkü temposu saye
sinde, şehirlerarası karayolu eşya ve insan nak
liyatında rekabet sağlanabilmekte, demiryolları
nın ulaşamadığı istihsal ve istihlâk pazarları bir
birlerine bağlanmakta, kısa zamanda, malların
bozulmasına meydan verilmeden, ihtiyaç sahip
lerine ulaştırılabilmesi mümkün kılınmaktadır.
Muhtelif meslekî teşekküllerce zaman zaman
Bakanlığımıza tevdi edilen raporların tetkikin
den de, kamyon ithalâtının durdurulmasının ar
zu edilmediği anlaşıldığı gibi, tüccar ve sanayi
cimizin bir topluluğu olan Türkiye Ticaret Oda
ları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği
nin de kota çalışmalarında kamyonlar hakkın
daki teklifleri VIII. nci kotaya aksetmiş ve yu
karda sözü geçen kontenjanlar tesbit ve tefrik
edilmiş bulunmaktadır.
'
Bu durum muvacehesinde, kamyon ithalâtı
nın durdurulmasının faydadan ziyade zarar tevlidedeceği muhakkaktır. Bununla beraber 1962
yılı ikinci tranşını teşkil eden 9 ncu ithal kota
ları çalışmalarına başlanılmıştır. Sayın Zeynel
Gündoğdu arkadaşımın tetkik mevzuu yapılma
sını istediği bu husus üzerinde de tekrar ehem
miyetle durulacaktır.
Her türlü kamyon yedek parçası ile iç ve dış
lâstikler ise liberasyon listesinde yer almakta ve
bu suretle memlekette mevcut her türlü kara
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nakil vasıtasının bakım ve idame ihtiyaçları te
min edilerek bunların devamlı hizmet görebilnıeleri sağlanmaktadır.
Maruzatım bu kadardır. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Gündoğdu.
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Efen
dim, bendeniz Sayın Bakanın fikirlerine iştirak
etmiyorum.
«Muhtelif meslek teşekküllerinden rapor al
dım, kamyon ithalâtının devamını istiyorlar» bu
yurdular. Aldıkları rapor muhakkak ki, vasıta
işletmeciliği yapan kimselerden değildir. Aldık
ları raporlar ithalâtçıların raporudur, fabrika
mümessillerinin raporudur. Bendeniz bunu bilâhara ispat edeceğim. Eğer böyle bir cevapla kar
şılaşacağımı bilseydim daha geniş dokümanlar
la huzurunuza gelirdim. Fakat bilinen bir haki
kat olduğu için birçok arkadaşlaı-ım bu duruma
muttalidirler.
Bugün kara nakil vasıtaları çalıştıranlar çok
perişan vaziyettedir, ithalât durdurulursa bir
karaborsa doğmasına imkân yoktur. Yeterki ka
sada paramız olsun. Eğer kasamızda mevcut dö
vizimiz olursa, bir ay içerisinde, her hangi bir
fiyat yükselmeleri karşısında, vasıta getirmek
her zaman mümkündür. Fakat, ithalât devam
ederse, bugünkü perişanlık daha da artacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, ticarette rekabet
faydalıdır, faydası iç bünyeye aidolursa, teşvi
ke değer. Eğer bu ticari rekabetin faydası dış
piyasaya akarsa, o zaman hükümetlerin tedbir
alması icabeder.
Bendeniz Sayın Ticaret Vekilini Soğuk Ku
yuya, istanbul'da Elmadağı'na, şoförler cemiye
tine davet ediyorum. Hattâ münazaraya dahi da
vet edebilirim. Bugünkü perişan halin devamı
doğrudan doğruya taksit satışlarından ileri gel
mektedir. Gidiyorlar, 20 bin lirayla 150 bin li
ralık kamyonu kefil bulmak suretiyle teslim alı
yorlar. Lâstik yeni, araba yeni, maceracılar için
hevesli bir iş. Fakat bilâhara borcunu ödiyemiyen, taksitini yatıramıyan vasıta sahibinin elin
de ne evi, ne tarlası kalıyor.
Esasen bugünkü duruma göre 5 sene müd
detle dışardan vasıta gelmese bile, bugünkü va
sıtalara iyi bakıldığı takdirde katiyen bir fiyat
yükselmesi olmaz.
Yedek parçanın liberasyonda olması gayet
yerindedir, ama bugün rekabet öyle bir duruma
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gelmiştir ki, meselâ Devlet Demiryollarının bun
dan büyük zarar gördüğü hepimizin malûmudur.
Devlet Demiryolları millî bir servettir. Kara na
kil vasıtaları da millî bir servettir. Bunların iki
si arasındaki rekabet iki elin bizzati kendi su
ratını döğmesi demektir ki, buna tabiatiyle se
yirci kalmamamız icabeder.
Taksi, evet resmî yollardan gelmiyor. Bu se
fer gittim, istanbul gümrüklerini tetkik ettim.
Gümrükler dolup taşmaktadır. Çeşitli yollarla
memlekete taksi girmektedir. Bir defaya mahsus
olmak üzere bunlar çekilmeli, bu açık kapılar
kapatılmalı ve tekrar bu yollarla getirenlerin
mallarının müsadere edileceği evvelinden ilân
edilmelidir. Parası olan her vatandaşın bir hu
susiye binmesi tabiî hakkıdır. Fakat eksozundan
fırlıyan dumanın dışarıya döviz serpmekte oldu
ğu unutulmamalıdır. Bu serpilen dövizde de
Anadoluda nasırlaşmış ellerin emeği bulunduğu
nu da göz önünde bulundurmamız icabeder.
Muhterem arkadaşlarım, kamyon ithalâtının, burada söylüyorum, hâdiseler beni haklı çıkara
caktır - önüne geçilmesi icabeder. Bu iş, geçim
leri bu yolla temin edilenler tarafından istenmi
yor. Kamyon ithalâtı devam ettiği takdirde, bin
lerce vasıta şoförü, diğer personel dışarıdaki
fabrikatörün hesabına hizmetkârlık yapmaya de
vam etmiş olacaklardır.
Bugün yapıcı rekabet çok iyi bir şeydir. Dai
ma memleketin bünyesine faydalı bir şeydir. Fa
kat, bunun yıkıcı şeklini göz önüne aldığımız za
man, hiç. de fayda getirmiyen bir şeydir. Bu va
sıtalar ithal malıdır, ithalât dolayısiyle, memle
ket dövizinin dışarıya akmasına sebep olur. Ucuz
fiyatla çalışan bugünkü vasıtaları, revizyona tâ
bi tutmak mümkün olmamaktadır. Nasıl ki, pa
rası olmıyan bir kimse doktora verecek parası ol
madığı için doktora gidemezse; parası olmıyan
vasıta sahipleri, para kazanamıyan vasıta sahip
leri bu millî servetin sıhhatini koruyamamakta
dırlar. 15 sene gibi bir müddet çalışabilecek bir
vasıtanın ömrü onların elinde 10 seneye inmek
tedir. Bundan da millî 'bünye zarar görmektedir.
Yıkıcı bir rekabet faydalı değil, bilâkis zarar
lıdır. Bu bakımdan Sayın Bakandan rica edece
ğim kendi Bakanlığınca hazırlanan raporlar üze
rinde durmasınlar. Bizzat benim bu söyledikle
rimi tetkik buyursunlar. Benim o zaman no de
rece haklı olduğumu takdir ederler.
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İBRAHİM TEKÎN (Adana) — Nakliyat şirketiyle alâkanız var mı?
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — Efen
dim, arkadaşımın hassasiyetine çok teşekkür ede
rim. Evet, benim nakliye şirketiyle alâkam var
dır. «Bir anonim şirketin % 51 hissedarıyım. Be
nim hissedarı bulunduğum şirket, Şeker Şirketi
nin iki senelik nakliye mütaahhididir; benim his
sedar bulunduğum şirket Sümerbankın da iki se
nelik nakliye müteahhididir. Ayrıca piyasaya
hâkini durumdayız. Ama bu işleri alalı daha üç
ay ol<jftı. 20 aylık müddetleri vardır. Mukavele
miz iki seneliktir. Hissedar olduğum müessese
den her gün 50 kamyon iş alır. Fakat bu iş alan
kamyonların bir tanesi bile şirkete ve bana ait
değildir. Kamyon ithal edilmesiyle nakliyat fi
yatlarının iki sene müddetle düşük seyir etmesi
demektir ki, bundan da memlekette en büyük faydayı görecek insan benim. Kamyonun gelmeme
li ile fiyatların belki yükselmesi icabeder. O za
man en büyük zarar görecek kimse yine benim.
Bu takriri, evvelâ bizim aleyhimize umumun
lehine bir görüşle huzurunuza getirmiş bulunu
yorum. Bunu bu Meclisin huzurunda ilân ediyo
rum. Bu söylediklerimin tetkiki hepinizce müm
kündür, arkadaşlar. Tetkik buyürulur, gelecek
celsede gündem dışı söz alınır, benim bu söyle
diklerimin doğru olmadığım söylerlerse, her tür
lü yüz karasına razı olacağım.
Muhterem arkadaşlarım, şunu arz etmek iste
rim ki, hâlde ve mazide, tüccar olup da işlerinin
hesabini verebilecek kudrette olmıyan kimseler fbu
müessesenin içerisine 'gelemezler, buna cesaret
edemezler. Zira onların her türlü pürüzünü evvel.â kendi partisi içindeki muarız-lan ortaya ge
tirir. Bendeniz geçmişimin ve bugünümün hesabı
nı verecek durumda olduğum için bu şerefli Mil
letvekilliği vazifesini kabul ettim. Ve yarın, için
de, istikbal için de temiz hesap vermek hususunda azimle çalışacağım. (Gürültüler)
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ASIM EREN (Niğde) — Antalya: Şirketinin•.
hissedarlarından bahset! (Gürültüler)
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — Ben
ticari rakiplerimi hırpalamak için gelmedim. Sa
yın Asım Beyin sordukları manalıdır. Onun için
'bu mevzua temas etmiyeceğim. Belki 450 millet
vekili bu işte söz sahibidir, fakat 'ben değilim.
Zira buraya ticari rakiplerimi hırpalamaya gel
medim, millet hizmeti görmeye geldim. (Alkış
lar)
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan.

TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir) —- Çok muhterem arkadaşlarım, izahatım
Sayın Zeynel Gündoğdu arkadaşım tarafından.
zannediyorum, iyice taki'bediimemiş olacak.
j
Dış ticaret rejimimize taallûk eden çalışma
i lar ve bunların neticesinde tesbit edilen karar
ve tatbikatı muvakkat bir devreye racidir.
Sayın arkadaşımın fikir ve mütalâalarını
muhakkak ki sübjektif bir değer taşıyor ve her
mulhterem arkadaşımın fikri gibi Bakanlığımca
hürmetle karşılanır ve gayet tabiîdir ki, mem
lekete faydalı olacağı nisbetinde nazarı,dikkate
alır.

j
j

j
i

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım
arkadaşlar. Soru.müessesesi Bakanla soran ara
sında cereyan eder; .;'
j

Yeni çalışmalara başlanmıştır. Yalnız şunu
bilhassa muhterem arkadaşıma belirtmek iste
rim ki, neticede alman kararlar ve tatbika taal
lûk eden esaslar, Ticaret Bakanlığının sadece
kendi tasarrufları neticesi değildir. Mes)ek_î'te
şekküller, alâkalı teşekküller, alâkalı Bakan
lıkların her türlü mütalâası uzun uzadıya bir
tetkkika tâbi tutulup, süzıgeçten geçirilir, Ba
kanlıkta neticeye bağlandıktan sonra Başba
kanlığa intikal ettirilir, oradan da tetkik edil
mek üzere Altılar Heyetine verilir. Orada da
esaslı bir 'şekilde tetkika tâbi tutulur. Ve hattâ
Devlet Plânlama Teşkilâtının da mütalâası
alındıktan sonra Bakanlar Kuruluna sunulur,
Bakanlar Kurulu karan alarak netice fezalıür
eder.

Muhakkak ki kendi mevzuunda benden da
ha ziyade söz sahibi olan arkadaşımın, bu mü
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamlar — Çok | talâa 've kanaatlerine kıymet vereceğim. Buna
muhterehl.arkadaşlarım, vermiş olduğum izahat | emin olsunlar. Çaîışmalarmiîza kendileri^ gelir
veya bize şikâyetçi olduklarını bildirdiği şahıs
zannederim bir dereceye kadar vaziyeti aydınlat
ve müesseselerin mütalaalarını gönderirlerse
tı. Bi^ milletvekili olarak menfaatini müdafaa
bunları çalışmalarımız sırasında nazarı dikka
eden namussuzlara bundan sonra bu kürsü açık
değildir.
i te alacağımızı bir defa daba katî olarak hatır-

~ 55İ—

M. Meclisi

B : 7 6 18.4.1962

0:1

latır, kendilerinden bunu rica ederim. Hürmet- I
27. — Bursa Milletvekili Sadrettin -Çanlerimle. (Alkışlar)
ga'nın, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
BAŞKAN — 'Soru cevaplandırılmıştır.
eliyle, Gemlik'in Umurbey köyünde, köylülere
24. — İzmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğverilmek üzere yaptırılan evlere dair Tîearet ve
lu'nun, Ziraat Bankası ve Kredi Kooperatifleri
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/259)
nin müstahsıla açtıkları istihsal kredisi baremin
BAŞKAN — Sayın Çanga buradalar?"içiş
de bu yıl bir artış olup olmıyacağına dair Baş
leri
Bakanı yoktur.
bakandan ve Maliye Bakanından sözlü sorusu
(6/256)
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Ticaret
Bakanı cevap verebilir.
BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Bura
da. Maliye Bakanı? Yok. Soru gelecek Birleşime
BAŞKAN— O halde soruyu okutuyorum:
bırakılmıştır.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
25. — İzmir Milletvekili Necip MirkelâmoğAşağıdaki sorumun sözlü olarak Ticaret, İç
lu'nun, zirai mücadele ilâçlarının müstahsil ta
işleri Bakanları tarafından cevaplandırılmasına
rafından zamanında bol, kolay ve bilhassa ucuz
aracı olunmasını saygı ile arz ve rica ederim.
temin edilebilmesi için bir tedbir alınıp alınma
3 . 4 . 1962 .
dığına dair, Tarım, Ticaret, Gümrük ve Tekel
Bursa Milletvekili
Bakanlarından sözlü sorusu (6/257)
Sadrettin Çanga
BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Bura
T. C. Ziraat Bankası marifetiyle Gemlik'in
da. Ticaret Bakanı burada, diğer Bakanlar yök.
Umurbey köyünde, köylülere verilmek üzere
Bekleyecek misiniz ?
yaptırılan evler :
1. Kaç adeddir?
NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Bek
2. Kaç tiptir ve beheri kaç liraya mal .ol
leyeceğim efendim.
muştur?
BAŞKAN —T Soru gelecek Birleşime bırakıl
3. Bu evlerin köylüye tevzi şartları neler
mıştır.
dir?
26.:-*- Antalya Milletvekili thsan Ataöv'ün,
4. Yapıldığı tarihten bu yana kaç adedi
PTT Maresinde -haberleşme hürriyetini ihlâl et köylüye verilmiştir?
5. Şayet verilmemiş veya verilememişsemiş inemur bulunup bulunmadığına dair Ulaş
bunun
sebepleri nelerdir?
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/258)
6. Bu evler için ilgililerce ne düşünülmekte
BAŞKAN — İhsan Ataöv arkadaşımız soru
dir?
sunu geri almak istiyor. Buna ait önergesi, var,
BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, buyurun.
okutuyorum.
I
Yüksek Başkanlığa
Bugünkü gündemin sözlü sorular bölümü
26 ncı sıra numarasında kayıtlı Ulaştırma Ba
kanından sözlü olarak sorduğum sorunun ceva
bını yazılı olarak alacağımdan sözlü sorumun
geliverilmesin! arz ederim.
Antalya
İhsan Ataöv

TİCARET BAKANI ÎHSAN GÜRSAN
(tzmir) — Sayın arkadaşlar, Bursa MilletvekiliSayın Sadrettin Çanga'nm sorularından Ba
kanlığımı alâkalandıran kısımlarına cevapları
mı
arz ediyorum :
j
]
1. T. C. £iraat Bankası marifetiyle Gem
j lik'in UmurBey köyünde, köylülere gerilmek
| üzere yaptırılan evlerin miktarı 260 adeddir.

BAKAN — Som gündemde olduğu için ge- <
2. Bu evler 3 tip üzerinden yapılmış ve
rive>ilmesi hususunu yüksek tasviplerinize arz
9 . 9 . 1961 tarihinde katî kabul}|ri de yapıla
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
rak kesin hesaplarının çıkarılması hususunda1
Kabul edilmiştir.
"j çalışmalara başlanılmıştır.
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X Meclisi
Tipi

Vasfı

1
2 odalı
tam bodrumlu
2
3 odalı
tam 'bodrumlu,
. iki katlı
3
4 Odalı
tam bodrumlu
2 katlı
4
3 odalı.
yarım bodrumlu
5
4 odalı
yarım bodrumlu

Adedi

Takribi

B : 76 18.4.1962 O :1
Maliyeti

41

54.301,10

T.L

85

79.070,24

»

m)

87.729,40
•68.382,22

»
»

'21

74.677,34

»
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Bu evler : köylülere 15 ilâ 20 yıl gibi uzun
vâde ve % 5 faizle tevzii derpiş edil iniştir.
3. Yapıldığı tarihten şimdiye kadar köy
lüye hiçbir bina teslim edilmemiştir.
Binaların köylüye teslim edilmemesinin se
bebi, maliyetlerinin çiftçi tarafından çok yüksek
bulunmasıdır.
Köylü ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle yapıl
mış olmasına rağmen maliyetlerinin yüksekliği
dolayısiyle maksadına tahsisi kabil olanııyan
bu evlerin, Bankayı zarara uğratmıyaeak bir
şekilde tasfiyesi için muhtelif teşebbüslerde bu
lunulmuş, bu arada, resmi daire ve müesseselere
satışı çareleri aranıldığı gibi aszu eden vatan
daşlara da müsait şartlarla intikal ettirilmesi hu
susu üzerinde durulmuştur.
Satışı teşvik için evlerin maliyet fiyatı üze
rinden 15 - 20 yıl vâde ile verilmesi ve % 3 - 5
gibi cüzi bir faiz uygulanması düşünülmekte
dir.
Diğer taraftan istimlâke tâbi tutulmakla
beraber inşaat imkânı bulunamıyan arsalarla
henüz yıktırılmamış olan gayrimenkullerin eski
sahiplerine alındıkları bedelle iadesi için te
şebbüse geçilmiştir.
Söz konusu evlerin Banka menfaatleri de dik
kate alınmak suretiyle kısa zamanda elden çıkakarılması hususunda mevcut bütün imkânlardan
faydalanılacağı şüphesizdir.
Maruzatım bu .mevzuda bugün için bu ka
dardır, hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın .Çanga.
SADRETTÎN ÇANGA" (Bursa) — Sayın ar
kadaşlarım, çok Saym Ticaret Bakanının ver
diği cevaba cidden müteşekkirim. Soruyu bura-
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ya getirişimizin sebebi, 1961 yılında inşaatı Di
ten ve aynı zamanda da kabulü katisi yapıla'n
bu evlerin âkibetinin ne olacağım anlamaktan
ibaretti. Sayın Bakan bu mevzuda birçok ted
birler aldıklarını ileri sürdüler. Bunların bir an
evvel gerçekleşmesini elbette gönül arzu eder.
Bizim de aklımıza gelen tedbirler şunlar
dır : Umurbey'i görenler oranın bir zeytin kö
yü, Bursa havalisinin de büyük bir zeytin de
posu olduğunu hatırlıyacaklar. Bu evler, yapılır
ken, tam 9 bin zeytin ağacı istimlâk edilmiştir.
Bir zeytin ağacının değeri ortalama olarak
600 - 1 500 lira arasında değiştiğine göre, is
timlâk için ödenen paranın yekûnu kolayca an
laşılır.
Ayrıca köylünün bu evler için ilgi göster
memesine, rağmen bu evlerin yapılıp bitirilmiş
olması, şu an içinde belki bir kazanç sayılabilir.
Ancak, madem ki, bu evler köylülere verilmek
üzere,yapılmıştır,, buna karşılık, orada yaşıyan
köylüler bu evleri âdeta bir nevi boykot et
mişlerdir. Yapılacak şey evvelâ Ticaret Bakan
lığının bu evleri köylüye tevzii hususunda cid
dî bir çalışmaya girmesidir. Madem ki, bu ev
ler köylüler için yapılmıştır. 20 senelik vâde ye
rine 30 - 40 sene vâdeyle bu evleri mutlaka
köylüye vermelidir.
Şayet bu olmadığı takdirde, Umurbey'i • gö
renler oranın şirin bir köy olduğunu da bilir
ler. Turistik bakımdan hakikaten güzel bir yşrdir. Turizm hareketlerini değerlendirmek ba
kımından bu evler bu işe tahsis edilmelidir.
Bu da olmadığı takdirde yapılacak şey; ya
zın dinlenmek, tatilleri geçirmek için sayfiye
yerleri olarak muhtelif teşekküllere, memurlara,
öğretmenlere tahsis ve kiraya verilerek bu evler
den istifade çaresi düşünülmelidir.
Saym Bakan, bu evleri istiyen vatandaş
lara satmak hususunda bir anlaşmaya vardık,
dediler. Gemlik'e. gittiğimiz zaman, oradaki te
masımızda anladık ki, bu evleri satmalmak isti
yen birçok vatandaşlar vardır, fakat satış
muamelesi, yapılmamaktadır. Bu.hususu Baka
nın dikkatine arz eder ye yendikleri cevaba tek
rar teşekkürlerimi sunarım.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.

M. Meclisi
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28. — Edirne Milletvekili Talât Asal'm, Tür- |
kiye radyolarından, muhalefef partilerine de S
1962 yılı bütçesi hakkındaki fikirlerini açıkla- \
maları imkânının sağlanıp sağlanamıyacağma i
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından \
sözlüsorusu (6/260)

olup da ilâmların infaz edilmemesi sebebiyle
müktesep haklarını alamıyan kaç öğretmen bu
lunduğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu (6/262)
iSayın Cüceoğlu burada. Millî Eğitim Bakanı
yok. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır.

BAŞKAN — Sayın Asal burada mı? Burada.
Gündemimizde başkaca görüşülecek bir mad
Basın ve Yayın Bakanı yok. Soru gelecek birle- |
de olmadığından, 20 . 4 . 1962 Cuma günü saat
sime bırakılmıştır.
j
15 te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum.
29. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun,
terfi haklarını Danıştay Hamiyle ispat etmiş J
Kapanma saati : 18,10

Dönem : 1

Toplantı: i
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Muvazzaf subay ve askerî memurlara verilecek elbise ve teçhizat
hakkında 4608 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Savunma ve
Bütçe komisyonları raporları (1/94)

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71 -1368/149

16 . i . 1962

Millet Meclisi Başkanlığına
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 11 . 1 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Muvazzaf subay ve askerî memurlara verilecek elbise
ve teçhizat hakkında 4608 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunul
muştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Başbakan
İsmet İnönü
I

GEREKÇE
Silâhlı Kuvvetlerimizle jandarma sınıfında subay olmak üzere okullarını muvaffakiyetle bitiren
ve subay nasbedilen muvazzaf subaylar ile hazarda muvazzaf sınıfa nakledilen yedek subay ve
assubaylara, 4608 sayılı Kanun gereğince bir defaya mahsus olmak üzere beraberlerinde götürmeleri
iktiza eden ve ilk anda şahsan temin etmeleri mümkün olmıyan, bâzı giyecek ve teçhizat Devlet
tarafından verilmekte ise de; bir subayın sembolü ve orduda hizmet ettiği müddetçe lâzımı gayrimufarikı addedilen tabanca verilmemekte ve maddi imkânsızlıklar sebebiyle, genç yaşta orduya ka
tılan subayların büyük bir ekseriyeti zatî birer tabancaya sahibolamamaktadırlar. Bir kısım su
baylar ise ne yapıp yapıp bir tabanca edinmek arzusiyle, cinsine ve çapma bakmadan, elden
düşme bir tabancayı kendisine mal etmekte veya ailesinden tevarüs eden lâalettayin bir tabancayı
üzerine kaydettirmeye çalışmaktadır.
Bu hal ise orduda kuullanılmakta olan ordu tipi tabancalar arasında yeknesaklığı bozmakta ve
orduya bu suretle giren değişik ve çeşitli tipteki tabancaların yedek parça ikmali, bakımı ve bil
hassa seferde cephane ikmali ayrıca bir mesele olmakta ve müşkülât arz etmektedir.
§u veya bu suretle bir tabancaya sahibolamıyanlar ise zaruri olarak mîrî tabancaları kullanmakta ve dolayısiyle birlik mevcutlarında arızi de olsa bir noksanlık husule gelmektedir.
Bu sebeple, Silâhlı Kuvvetlerimizle jandarma sınıfına subay nasbedilen muvazzaf subaylarla ha
zarda muvazzaf sınıfa nakledilen yedek subay ve subay sınıfına nakledilen assubaylara, bir defaya
mahsus olmak üzere, ordunun kabul ettiği tek tin tabancanın da, halen verilmekte olan eşya ve teç
hizat meyanmda, Devletçe verilmesini temin maksadiyle ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.
Geçici madde ise 27 Mayıs Devrimine fiilen iştirak ederken Harb Okulundaki genç subaylara
dağıtılmış olan tabancaların iadesine lüzum görülmediğini temin etmek için konulmuştur.

— İ —
Milli Savunma Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Millî Savunma Komisyonu
Esas No.: 1/94
Karar No.: $

17 . 2 . 1962

Yüksek Başkanlığa
Muvazzaf subay ve askerî memurlara verilecek elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı Kanuna
ek kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonumuzda tetkik ve müza
kere edildi.
Hükümet gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve
tasarı aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Millî Savunma
Komisyonu
Başkanı
İzmir
M. A. Ayta$

Sözcü
Ordu
F. Güley

Kâtip
Balıkesir
S. Koç
İmzada bulunamadı

Adıyaman
Söz hakkım mahfuzdur.
M. özbay

Amasya
t. Sarıgöz

Ankara
H. Ataman

Aydın
11. Aydınger

Erzurum
Ş. Konuray

İçel
t. A. Arslan

İçel
Y. Dermancı

İstanbul
M. R. Bertan

İstanbul
H. Oben

Kars
S. öktem

Kars
B. Vural
İmzada bulunamadı

Muş
S. öztilrk

Niğde
A. Eren

M. Meclisi

( S. Sayısı : 65 )
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Sütçe Komisyonu raporu
Mület Meclisi
Bütçe Komisyonu
Esas No: 1/94
Karar No: 24

11.4,1962

Yüksek Başkanlığa
Muvazzaf subay ve askerî memurlara verilecek elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı Kanuna
ek kanun tasansı ve Millî Savunma Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olduğundan
Millî Savunma Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu halde incelendi ve görüşüldü.
Kanun tasarısı, muvazzaf subay nasbedilenlere 4608 sayılı Kanunla verilmekte olan teçhizat
meyanmda bir defaya mahsus olmak üzere ordu tipi bir tabancanın verilmesini istihdaf etmekte
dir.
Komisyonda cereyan eden müzakerelerden sonra tasarının sevkı yerinde görülerek maddelerin
müzakeresine geçilmiş, birinci madde ifade bakımından daha sade bir şekle sokulmak maksadiyle
değiştirilmiş, geçici madde ile 2 ve 3 ncü maddeler Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir.
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Elâzığ
ö. F. Sanaç
Adana
Muhalefet şerhi ilişMir.
H. Aksay
Gümüşan©
S. Savacı
tmzada, bulunamadı
Konya
Muhalefet şerhi ilişiktir
/. Baran

Başkanvekili
Elâzığ
H. Müftügü
Artvin
S. 0. Avcı
,

Sözcü
Ankara
î. Seçkin
Aydın
t. Sezgin
tmzıaıda bulunamadı
•

Hatay
Ş. înal
Konya
R. özal

Kâtip
Balıkesir
C. Bügehan
Balıkesir
F. Islimyeli

İstanbul
R. Ülker

izmir
N. Mirkel&moğlu

Marag
E. Kaplan

Ordu
A. H. Onat

Yozgat
C'.' Sungur
Muhalefet şerhi
Subaylarımıza hazarda da hizmetin lüzumu hallerinde tabanca verilmektedir. Bu itibarla ikin
ci bir tabancanın da şahsına hediyesinin lüzum ve zaruretine kaani değilim.
Kanun tasarısının yayımı tarihinden yürürlüğe girmesine rağmen geçici madde ile, 30 Ağus
tos 1959 tarihinden itibaren muvazzaf subay na,sbolunanlara da teşmil edilmesi, daha önce subay
olanları dışında bırakmakla bu geçici maddenin adaletsizliğe vücut vereceği kanaatindeyim.
Bu tarih tesbitindeki sübjektifliğin de prensip olarak aleyhindeyim.
Adana Milletvekili
Hasan Aksay
Muhalefet gerhi
Hizmetin gerektirdiği tabanca, esasen Devlet tarafından sağlanmaktadır. Hizmet dışında, ih
tiyari olarak tabanca taşımak istiyenlerin; bu silâhlarının da Devlet bütçesinden teminine lüzum
ve zaruret olmadığı kanaatindeyim.
Konya Milletvekili
İrfan Baran
M. Meclisi
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HÜKÜMETİN TEKLÎFI
Muvazzaf subay ve askerî me
murlara verilecek elbise ve
teghizat hakkında 4608 sayılı
Kanuna ek kanun tasarısı
MADDE 1. — Kara, Deniz
ve Hava Kuvvetleri ile Jandar
ma kıtalarında subay olmak H n
okulları başarı ile ikmal ederek
subay nasbedilenlere ve hazarda
muvazzaf sınıfa nakledilen ye
dek subaylarla, subay sınıfına
geçirilen assubaylara bir defaya
mahsus olmak üzere kılıfı, ye
dek şarjörü, harbisi, tarifname«i, iki talim mermisi ve yirmibeş aded harb mermisi ile birlik
te birer aded ordu tipi tabanca
(verilir.
GEÇÎCÎ MADDE — 30
Ağustos 1959 tarihinden itiba
ren muvazzaf subay nasbolunanlar da birinci madde hüküm
lerinden istifade ederler.
MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunun
(hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
11 .. 1 . 1962
Başbakan
tsmet înönü
Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı
A. Eyidntjan
Devlet Bakanı
T. Feyzioğlu
Devlet Bakanı
A. Doğan
Devlet Bakanı
İV. ökten
Devlet Bakanı
AT. Su
Adalet Bakanı
S. Kurutluoğlu
Millî Savunma Bakanı
t. Sancar

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİS
YONUNUN DEĞİŞTİRİCİ
Muvazzaf subay ve askerî memurlara verilecek elbise ve
teçhizat hakkında 4608 sayılı
Kanuna ek kanun tasarısı

BÜTÇE KOMİSYONUNUN
DEGİŞTİBİŞİ
Muvazzaf subay ve askerî me
murlara verilecek elbise ve
teçhizat hakkında 4608 sayılı
Kanuna ek kanun tasarısı

MADDE 1. — Tasarının 1
nci maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 1. — Bu kanunun
neşri tarihinden itibaren yeni
den nasbolunan subaylarla, ha
zarda muvazzaf sınıfa nakle
dilen yedek subaylara ve subay
sınıfına geçirilen assubaylara
bir defaya mahsus olmak üzere
kılıfı, yedek şarjörü, harbisi, tarifnamesi, iki talim mermisi ve
yirmibeş aded harb mermisi ile
birlikte birer aded ordu tipi ta
banca verilir.

GEÇİCİ MADDE — Tasarı
nın geçici maddesi aynen kabul
edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE — Tasarı
nın geçici maddesi aynen kabul
edilmiştir,

MADDE 2. — Tasarının 2
nci maddesi aynen kabul edil
miştir.
. MADDE 3. — Tasarının 3
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.

MADDE 2. — Tasarının 2
nci maddesi aynen kabul edil
miştir.
MADDE 3. — Tasarının 3
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.

İçişleri Bakanı
A. Topaloğlu
Dışişleri Bakanı
Selim Sarper
Maliye Bakam
§. İnan

Gümrük ve Tekel
Bakanı
Ş. Buladoğlu
Tarım Bakam
C. Oral
Ulaştırma Bakanı
C. Akyar
Çalışma Bakanı
B. Ecevit
Sanayi Bakanı
F. Çelikbaş
Basın - Yayın ve Turizm
Bakanı
K. Evliyaoğlu
İmar ve İskân Bakanı
M. Güven

Millî Eğitim Bakanı
H. İncesulu
Bayındırlık Bakanı
E. Paksüt
Ticaret Bakanı
1. Gürsan
Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı
S. Seren
M. Meclisi

(S. Sayısı ; 65 )
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1 . 9 . 1960 tarihli ve 70 «ayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe komisyonları
roparları (1/103)

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71/1476-268

23 . 1 , 1962

Millet Meclisi Başkanlığına
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 17 . 1 . 1962 tarihinde kararlaştırılan « 1 . 9 . 1960 tarihli ve 70 sayılı Kanuna geçici bir
madde eklenmesine dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Başbakan
ismet İnönü

GEREKÇE
1 Mart 1959 tarihinde yürürlüğe giren 7238 sayılı Kanununnn 1 nci maddesi ile Ordu mensup
ları ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanların
tayın istihkaklarına % 50 zam yapılmış, ancak orduda vazifeli sivil memurların bu zamdan fayda
lanabilmeleri seyyar orduda çalışmaları şartına bağlanmıştır.
Bugünün silâhlı kuvvetleri camiasına ve kadrolarına dâhil sivil personel arasında şekil bakı
mından fark olmadığı gibi esasen modern harbin icabı olarak seyyar ve sabit tefrikinin yapılması
da mümkün olmadığından bütün silâhlı kuvvetlerde mevcut sivil personelin % 50 zamlı olarak tayın
bedeli alması haklı görülmüştür.
Ancak bunu temin eden 70 sayılı Kanun 1 Eylül 1960 tarihinde yürürlüğe girdiği için bir kısım
sivil personel 1 Mart 1959 tarihinden itibaren % 50 zamlı olarak tayın bedeli istihkaklarını alama
mışlardır.
7238 sayılı Kanuna göre bir kısım sivil memurların tayın bedeli istihkakları % 50 zamlı olarak
ödenmiş ve bir kısmının % 50 zamlı tayın bedeli istihkakları da Millî Savunma Bakanlığı ile Sa
yıştay ve Maliye Bakanlığı arasında husule gelen görüş farkları sebebiyle ödenmemiştir.
Millî Savunma camiasında çalışan personel arasında bir ikilik yaratılmaması için bu % 50 zam
lara ait tayın bedeli istihkaklarının 1 Mart 1959 tarihinden itibaren bütün sivil personele öden
mesi uygun mütalâa olunarak ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.

- 2 —
MiHÎ Savunma Komisyonu rapora
Mület Meclisi
Millî Savunma Komisyonu
Esas No.: 1/Î03
Karar No.: 9

17 . % . 1962

Yüksek Başkanlığa
1 . 9 . 1960 tarihli ve 70 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ilgili
Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleri ile Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi.
Hükümet gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve
tasarı aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Millî Savunma
Komisyonu
Başkam
izmir
M. A. Aytaş

Sözcü
Ordu
F. Oüley

Kâtip
Balıkesir
S. Koç

Adıyaman
M. özbay

Amasya
t. Sarıgöz

Ankara
H. Ataman

Aydın
H. Aydınger

Erzurum
Ş. Konuray

içel
M. A. Arslan

içel
Y. Dermana

istanbul
M. R. Bertan

istanbul
H. Ob&n

Kars
S. Ökttm

Kars
B. Vural

8. öztürh

M. Meclisi

Muş

(S. Sayısı: 66)

Niğde
A. Eren
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Bütçe Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Komisyonu
Esas No: 1/103
Karar No: 25

11.4.1962

Yüksek Başkanlığa
1.3.1960 tarihli ve 70 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve
Millî Savunma Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olduğundan Millî Savunma Ba
kanlığı temsilcisi hazır olduğu halde incelendi ve görüşüldü.
7238 sayılı Kanunun birinci maddesiyle Ordu mensuplarının tayın bedellerine % 50 zam ka
bul edilirken Millî Savunma Bakanlığında çalıdan sivil memurlann bu zamdan istifade etmesi
için seyyar kadroda çalışması kabul edilmişti.
70 sayılı Kanunla bu hüküm değiştirilmiş ancak bu müddet zarfında aynı yerde çalışan fakat
kadrolan bakımından farklı olan personel arasında bir aynlık husule gelmiş bir kısmıma zaıa
tatbik edilmiş bir kısmına edilmemiştir.
Diğer taraftan tayın bedellerini zamlı olarık alan bâzı personelden kadrolarının sabit oluşu
ileri sürülerek verilen bu farkın geri alınması yoluna gidilmiştir.
Bu durumu telâfi etmek ve alman paralann geri alınmamasını temin maksadiyle sevk edilen
tasarı komisyonumuzca da yerinde görülerek Hükümetin teklifi veçhile aynen kaibul edilmiştir.
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Elâzığ
ö. F. Sanaç

Başkanvekili
Elâzığ
ff. Müftügil

Sözcü
Ankara
/. Seçkin

Kâtip
Balıkesir
0. Bügehan

Adana
R. Aksay

Artvin
S. 0. Avcı

Aydın
1. Sezgin
tmzada bulunamadı

Balıkesir
F. îslimyeli

Gümüşane
S. Savacı
İmzada bulunamadı

Hatay
Ş. İnal

İstanbul
R. Ülker

İzmir
N. MirkelâmoğİM

Konya
/. Baran

Konya

t
M araş
E. Kaplan

R. özal
Yozgat
C. Sungur

M. Meclisi

(S. Sayı» $66)

Ordu
A. H. Onat

- 4 HÜKÜMETİN TEKLİFİ
1 . 0 . 1960 tarihli ve 70 sayılı Kanuna geçici
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı
MADDE 1. — 7238 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin son fıkrasında değişiklik yapılmadı
hakkındaki 70 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir :
«GEÇİCİ MADDE — 7238 sayılı Kanunun
1 nci maddesinin son fıkrası sebebiyle zamdan
istifade edemiyenlerin 1 Mart 1959 tarihinden
itibaren tayın bedeli istihkaklarının % 50 zam
ları ödenir ve ödenmiş oîanlar da geri alınmaz.»
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür,
17 . 1 . 1962
Başbakan
/. tnönü
Devlet Bakanı
T. Feyzioğht

Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı
A. Eyidoğan
Devlet Bakanı
A. Doğan

M. Mecltö

Devlet Bakanı
N. ökten
Adalet Bakanı
S. Kurutluoğlu
İçişleri Bakanı
A. Topaloğlu
Maliye Bakanı
Ş. înan

Devlet Bakanı
N. Su
Millî Savunma Bakanı
/. Sancar
Dışişleri Bakanı
S. Sarper
Millî Eğitim Bakanı
H. incesulu

Bayındırlık Bakanı
E. Paksüt
Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı
8. Seren
Tarım Bakanı
C. Oral

Ticaret Bakanı
/. Gürsan
Gümrük ve Tekel
Bakanı
Ş. Buladoğlu
Ulaştırma* Bakanı
C. Akyar

Çalışma Bakanı
Sanayi Bakanı
B. Ecevit
F. Çelikbaş
Basın-Yayın vo Turizm
Bakanı
îraar ve İskân Bakanı
M. Güven
K, Evliyaoğlu

( S. Jâayifii • 66 ^

