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İçindekiler 

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

rula sunuşları 
1. —• Gaziantep Milletvekili Kudret 

Mavitan ve arkadaşlarının, Maden Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısının görüşülmekte olduğu Geçici 
Komisyona, Sanayi Komisyonundan seçi
lecek tiye sayısının üçten yediye çıka
rılması hakkındaki önergesi (4/92, 1/285) 

Sayfa 
568:569 
569:570 

571 

571 

571: 
572 

2. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'-
ın, 6 . 8 . 1962 tarihinde vermiş olduğu 
soru önergesinin bir işleme tâbi tutulup 
tutulmıyacağmm Genel Kurulun oyu ile 
halline dair önergesi (4/101) 5724573 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Millet Meclisi Başkan
lığı tezkeresi (3/368) 573 £74 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Ömer Lûtfi Bozealı'nm, 213 sayılı 

Sayla 
Vergi Usul Kanununun 41 ve 43 ncü 
maddelerine birer fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi hakkında Maliye Komis
yonu raporu (2/157) 574 

5. — Cumhuriyet Senatosu izmir 
Üyesi Ömer Lûtfi Bozealı'nm, 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 64 ncü madde
sinin 1 ve 5 numaralı bentlerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi hakkında 
Maliye Komisyonu raporu (2/158) 574 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Mehmet Ünaldı'nın, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 5 ve 7 nci maddeleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi hak
kında (Maliye Komisyonu raporu (2/171) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun 40 ncı maddesinin 
bir fıkrasının değiştirilmesine ve bu mad
deye bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında Maliye Komisyonu ra
poru (2/172) 575 

8. — Maliye Bakan Vekili ve Güm
rük ve Tekel Bakanı Orhan öztrak'ın, 

574; 
575 



Sayfa 
5422 "sayıh Kurumlar Vergisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine 
dair kanun tasarısının, havale edildiği 
komisyonlardan alınacak 4 er üyeden 
kurulacak bir geçici komisyonda görü
şülmesine dair önergesi (1/287), (4/98) 575 

9. — Maliye Bakan Vekili ve Güm
rük ve Tekel Bakanı Orhan öztrak'm, 
4 . 1 .1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında knun tasarısının, ha
vale edildiği komisyonlardan alınacak 4 
er üyeden kurulacak bir geçici komisyon
da görüşülmesine dair önergesi (1/290), 
(4/97) 575:576 

10. — Anayasa Komisyonu Başkanlı
ğının, İstanbul Milletvekili Coşkun 
Kırca, Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve 
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış mü
nasebetlerin düzenlenmesi hakkında ka
nun teklifinin, Anayasa ve Dışişleri ko
misyonlarından 6 şar üye alınmak sure
tiyle kurulacak geçici bir komisyondan 
mce'lenimesine dair tezkeresi1 (2/270), 
(3/376) 576 

11. — 45 Sayılı Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanunu gereğince Kurala üye se
çimi. * 576:577 

5. — Görüşülen işler 577 
1. — 3203 sayılı Tarım Bakanlığı vazife 

ve teşkilât Kanununun 23 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
m ı ve Tarım.ve Bütçe komisyonları' ra
porları (1/146) (S. Sayısı : 150) [Birinci 
görüşme tarihi : 20 . 6 .1962] 577 -578 

2. — Devlet. memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne daid olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Tarım ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/151) (S. 
Sayısı : 151) [Birinci görüşme tarihi : 
20 .6 .1962] .578 

3. — Millî .Eğitim Bakanlığına 7475 
sayılı Kanunla açılacak bir teknik okula 

Sayfa 
ilâvetn Zonguldak'ta yeni bir teknik okul 
açılması hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/26) (S. Sayısı : 164) [Birinci görüşme 
tarifti : 20 . H . 1962] 578:579,638:641 

4. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
88.02 pozisyonuna dâhil bir kısım eşya
nın Gümrük Vergisinden muafiyetine 
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 
onanması hakkında kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/107) (S. Sayısıs : • 
166) [Birinci görüşme tarihi : 20 . 6 . 
1962] 579:580,634:637 

5. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
31.02,31.05 pozisyonlarına dâhil gübrele
rin Gümrük Vergisinden muafiyetine dair 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Güm
rük ye Tekel, Maliye ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/123) (S. Sayısıs : 167) 
[Birinci görüşme tarihi : 20 . 6 . 1962] 580, 

630:633 
6. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 

87.01 pozisyonuna dâhil traktörlerin 
Gümrük vergilerinin % 15 nlisbetîne in
dirilmesine dair Bakanlar Kurulu Karar
namesinin onanması hakkında kanun ta
sarısı ve Gümrük ve Te'kel ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/143) (S. Sayı
sı : 168) [Birinci görüşme tarihi : 
20 . 6 .1962] 580,642:645 

7. — Mersin limanı inşaat sahası dâ
hilinde silo tesisleri için ayrılan sahanın 
Toprak Mahsulleri Ofisine satışı hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/139) (S. 
Sayısı : 169) [Birinci görüşme tarihi : 
20 . 6 . 1962] 580:581 

8. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 
15 nci maddesinin ikinci fıkrasının son 
cümlesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu rapora 
(1/152) (S. Sayısı : 154) [Birinci görüşme 
tarihi : 25 . 6 .1962] 581 

9. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
kanunu tasarısı ve Basm - Yayın ve Tu
rizm ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/180) (S: Sayısı : 152) 5S1 
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Seyf» 
10. — Millî Güvenlik Kurulu kanunu 

tasansı ve Millî Savunma ve Bütçe komis
yonları raporları (1/179) (S. Sayısıs : 
157) 582,587 

11. — İstanbul Elektrik, Tramvay ve 
Tünel İdareleri teşkilât ve tesisatının İs
tanbul Belediyesine devrine dair 3645 sa
yılı Kanunun 10 ncu maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasansı ve İçiş
leri Komisyonu raporu (1/144) (S. Sa
yısı : 78) 582 

12. — Balıkesir Milletvekili Mehmet 
Tiritoğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı 
İmar Kanununa geçici bir madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve İmar ve İskân komisyonları raporları 
(2/65) (S. Sayısı : 83) 582:586 

13. — İstanbul Milletvekili Ahmet 
Oğuz ile Elâzığ Milletvekili Nurettin Ar-
dıçoğlu'nun 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun bâzı maddelerinin kaldırılması 
hakkında, Bitlis Milletvekili Müştak Oku-
muş'un 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 114, 115, 116 ve geçici 9 ncu mad
delerinin yürürlükten kaldırılmasına dair 
ve Trabzon Milletvekili Ali Şa'kir Ağan-
oğlu ile İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'-
ın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun, 
114 ve 116 neı ve muvakkat 9 ncu mad
desindeki servet beyannamesinin mükel
leflere iadesi hakkında kanun teklifleri ve 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/109, 2/113 ve 2/121) (S. Sayısı : 147) 586: 

587 
14. — Diyarbakır Milletvekili Alp Do

ğan Şenin, 113 sayılı Af Kanununun 3' 
ncü maddesinin (m) bendinin kaldırıl
masına dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/28) (S. Sayısı : 161) 588 

15. — İstanbul Teknik üniversitesine 
bağlı bir teknik okul açılmasına dair 
6374 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Bütçe 'komisyonları raporları (1/104) 
(S. Sayısıs : 214) 588 
• 16. — Ahvali şahsiye ile ilgili belge 

örneklerinin parasız verilmesi ve tasdik
ten muaf tutulması hakkındaki 26 Eylül 
1957 tarihli Sözleşmenin uygun bulun-

Sayfft 
masına dair kanun tasansı ve Dışişleri, 
İçişleri ve Bütçe komisyonlan raporlan 
(1/128) (S. Sayısı : 215) 588 

17. — Sivas Milletvekili Cevad Od-
yakmaz ile Konya Milletvekili İrfan Ba
ran'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporlan 
(2/161) (S. Sayısı : 226) 589:590 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
üyesi Mehmet Ali Demir ve 11 arkadaşı
nın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 65 ve 68 nci maddele
rinde yazılı müracaat için yeniden üç ay
lık müddet verilmesi hakkında kanun 
teklifi ile Artvin Milletvekili Saffet Emin-
ağaoğlu ve 2 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununda bâzı 
değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine dair 5951 . sayılı 
Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında 6980 sayılı Kanunun geçici madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan 
raporları (2/41, 2/138) (S. Sayısı : 227) 590: 

591 
19. — Tanm Bakanlığına bağlı bâzı 

okul ve kurumların idaresi hakkındaki 
29 . 5 . 1926 tarihli ve 867 sayılı Kanuna 
ek kanun tasansı ve Tarım ve Bütçe 
komisyonlan raporlan (1/161) (S. Sa
yısı : 228) 591 

20. —- Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki Güler'in, Velioğlu 1308 doğumlu Ta-
hir Ünlü'ye vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Bütçe komisyonlan raporlan 
(2/184) (S. Sayısı : 229) 591:592 

21. — İstanbul Milletvekili Coşkun 
Kırca, Aydın Milletvekili Orhan Apay
dın, Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz 
ve Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek'-
m, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalış
ma usullerinin düzenlenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon rapora 
(2/269) (S. Sayısı : 233) 592 
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r Sayfa 
22. — İstanbul Milletvekili Coşkun 

Kırca, Sivas Milletvekili Cevad Odyak-
maz, Aydın Milletvekili Orhan Apaydın 
ve Erzincan Milletvekili Sadık Perin-
çek 'in, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisince denet
lenmesinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi vo Geçici Komisyon raporu 
(2/273) (S. Sayısı : 234) 592:593 

23. — İstanbul Milletvekili Hilmi 
Oben'in, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hiz
met Kanununun 69 ncu maddesinin (b) 
fıkrasının tadiline dair kanun teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (2/187) 
(S. Sayısı : 235) 593 

24. —• Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 
sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Ba
kanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve geçici komis
yon raporu (1/195) (S. Sayısı : 241) 593 

25. — Devlet Personel Dairesi kurul
ması hakkında 160 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/173) (S. Sayısı : 244) 593 

6. — Sorular ve cevaplar 594 
A) Sözlü sorular ve cevaplar 594 
1. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöV-

ün, Basın - İlân Kurumu Kararnamesinin 
yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar 
İstanbul, İzmir, Ankara ve Anadolu ga
zetelerine verilen ilân bedellerinin mikta
rına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/314)1 594 

2. — Zonguldak Milletvekili Sadık Te
kin Müftüoğlu'nun, 1962 yılı bütçesiyle 
bina ve yol inşaat ve tamiratı için ne 
miktar ödenek ayrıldığına v,e 3 . 8 . 1962 
tarihine kadar ne miktarının ihale edildi
ğine ve büyük ihalelerin yapılmamış olma
sı sebbine dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı llyas Seç
kin'in sözlü cevabı (6/355) 594:596 

3. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arrkan'm, Midyat ve Ömerli'ye bağlı köy
lerde vatandaşların jandarmalar tara
fından işkenceye tâbi tutulduklarmjn ve 

Sayfa 
mallarının yağma edildiğinin doğru olup 
olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/360) 596 

4. —• Diyarbakır Milletvekili Recai Is-
kenderoğlu'nun Anayasa hükümlerine gö-
er suç teşkil eden sağcı ve ırkçı yayın 
karşısında ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü soru öner
gesi ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Hasan Dinçer'in sözlü cevabı 
(6/362) 596:601 

5. — Zonguldak Milletvekili Kenan 
Esengin'in, çeşitli yönlerden istismar 
edilen Eminsu konusu hakkında neler 
düşünüldüğüne dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/367) 601 

6. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve ci
varı illerde henüz yakalanmamış bulu
nan gıyabi mevkufların adedine ve bun
ların yakalanmaları için özel surette ted
bir alınıp alınmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/368) 601 

7. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm, kaçakçılığın meni ve takibi 
maksadiyle istimlâkine karar verilen Gü
ney - Doğudaki arazilerin istimlâkinden 
vazgeçme yoluna gidilip gidilmiyeceğine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/369) 601 

8. — Kırşehir Milletvekili Halil öz-
men'in, Kırşehir ve civarında vukubulan 
kum fırtınasından zarar görenlere to
humluk buğday yardımı ile borçlarının 
tecili hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü soru önergesi ve 
Tarım Bakanı Mehmet İzmen'in sözlü ce
vabı (3/372) 601:606 

9. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, Almanya'nın Mülheim kasabasın
da her yılın 21 Şubatında tertibedilen 
Türk Haftası adındaki festivale 1963 yı
lında iştirak edilmek üzere bir teşebbüs 
ve hazırlık yapılıp yapılmadığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/375) 606 

10. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğ-
lu'nun, Karadeniz mıntakasmda bu yaz 
vukubulan kuraklık sebebiyle büyük bir 
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Sayla 
ekmeklik hububat sıkıntısı olması ihti
maline karşı bir tedbir alınıp alınmadı
ğına dair Ticaret ve 'Tarım Bakanların
dan sMü sorusu (6/376) 606 

11. — Aydın Milletvekili Hilmi Ay
dınger'in, incir ziraatinin bekasının te
mini ve incir müstahsilinin himaye edil
mesi maksadiyle bir tedbir düşünülüp 
düşünülmediğine dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/377) 606 

12. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, siyasi hükümlülerin hastalıkları 
sebebiyle kimlerin tahliye edilmiş oldu
ğuna ve daha kaç hasta mahkûm bulu
nup tahliyeleri için ne düşünüldüğüne 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/378), 606 

13. — Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu'riun, Türkiye'deki Nur
culuk meselesinin mahiyetine ve Risalei 
Nur Külliyatı adiyle yayınlanan eserle
rin yasak edilip edilmediğine dair Ada
let ve İçişleri Bakanlanndan sözlü soru 
önergesi ve Adalet Bakanı Abdülhak Ke
mal Yörük'ün sözlü cevabı (6/379) 606 

14. — Konya Milletvekili Rüştü özaP-
ın, idrak elilen taran mahsulünün tah
min edilen miktara uygun olup olma
dığına ve tesbit olunan tohumluk mikta
rının ihtiyaca kâfi gelip gelmiyeeeğine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi ve 
Tanm Bakanı Mehmet îzmen'dn sözlü 
cevabı (6/380) 607:609 

15. — Ankara Milletvekili Ahmet Üs
tün'ün, bu yıl ihtiyaca yeteri kadar zi
rai gübre temin edilip edilmediğine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/381) 

16. — Ankara Milletvekili Ahmet Üs
tün'ün, muhtaç çiftçiye ne miktar to
humluk buğday yardımı yapılacağına ve 
bunun vaktinde verilmesi için ne gibi 
tedbir alındığına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/382) 609 

17. — istanbul Milletvekili Coşkun 
Kırca'nın, Milletlerarası Yapı İşçileri 
Sendikası temsilcisinin ikamet izninin ne 
sebeple uzatılmadığına dair İçişleri ve 
Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/383) 609 

Sayfa 
18. — Çanakkale Milletvekili Refet 

Sezgin'in, Biga ilçesinde 3 . 7 . 1962 ta
rihinde vukubulan sel felâketinin sebe-
bolduğu hasarlara dair sözlü soru öner
gesi ve Bayındırlık Bakanı Ilyas Seçkin, 
İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim 
Gökay, Tarım Bakanı Mehmet Izmen ve 
Ticaret Ba'kanı Muhlis Ete'nin sözlü ce
vabı (6/385) 609:612 

19. — İzmir Milletvekili Arif Ertun-
ga'nın, zeytin yağının dahilî piyasada 
değer fiyatla satılması ve ihracı husu
sunda ne gibi bir tedbir alınması düşü
nüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/387) 612 

20. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, Yüksek Adalet Divanı eski Baş
savcısı hakkında yapılan neşriyata dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/388) 612 

21. — Trabzon Milletvekili Ekrem 
Dikmen'in, Trabzon'un merkez ve ilçe
lerinde tütün mahsulünü mahveden mavi 
küf hastalığının sbebolduğu zayiata dair, 
Tanm Bakanından sözlü sorusu (6/389) 612 

22. — Antalya Milletvekili ihsan 
Ataöv'ün, Güneş. Matbaacılık Türk Ano
nim Şirketinin Hazineye intikalinden son
raki durumuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/390) 612 

23. —• Kars Milletvekili Hasan Erdo
ğan'ın, bakanlık teşkilâtında ne kadar 
tabip, eczacı, hemşire, ebe, sağlık memu
ru ve laborant kadrosu münhal bulundu
ğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/391) 612:613 

B) Yazılı sorular ve cevapları 613 
1. —' Tekirdağ Milletvkili Turhan 

Kut'un, Tekirdağ ili Saray ilçesinde polis 
teşkilâtı kurulması hususunda bir hazırlık 
bulunup bulunmadığına dair yazılı soru 
önergesi ve içişleri Bakanı Sahir Kurut-
luoğlu'nun yazılı cevabı (7/145) 613 

2. —-Tekirdağ Milletvekili Turhan 
Kut'un, Tekirdağ ilinin Çerkezköy ilçe
sinde, belediye binasından faydalanmak 
suretiyle, 1962 - 1963 öğretim yılında or
taokul açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine, dair yazılı soru önergesi ve Millî 
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Sayfa 
ftğitim Bakanı Şevket Basit Hatipoğ-
lıı'nun yazılı cevabı (7/146) 613:614 

3. — Kırşehir Milletvekili Memduh 
Erdemir'in, Hükümet programı üzerinde 
parti grupları sözcülerinin radyodan ve
rilen konuşmalarının bildirilmesine dair 
yazılı soru önergesi ve Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanı Celâl Tevfik Karasa-
pan'ın yazılı cevabı (7/149) 614:622 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Tosya, Hükümet konağı inşası 
hakkında ne düşünüldüğüne dair yazılı 
soru önergesi ve Maliye Bakanı Ferit Me
len'in yazılı cevabı (7/151) 622:623 

5. — Maraş Milletvekili Kemal Bağcı-
oğlu'nun, asayişi bozan hâdiselere ve 
bunların önlenmesi bakımından alman 

Niğde Milletvekili Ruhi Soyer, Orta - Ana
dolu'nun devam eden kuraklığı ve bu hu
susta alınması lâzımgelen tedbirler hakkında 
gündem dışı demeçte bulundu. 

İğdır Kaymakamlığı ve Belediye Başkan
lığının, İğdır'ın uğradığı deprem felâketi mü
nasebetiyle İğdırlıların Millet Meclisine minnet 
ve şükranlarını bildiren telgrafı okundu, bilgi 
edinildi. 

Maden Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sının geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair Sanayi Bakanı Fethi Çelikbas'ın, 

Âmme hükmî şahısları veya müesseseleri 
tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis 
edilmiş gayrimönkuller hakkındaki Kanunun 
4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarısının geçici bir komisyonda gö
rüşülmesi hakkında Devlet Bakanı Hıfzı Oğuz 
Bekata'nın önergeleri okundu, kabul olundu. 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 
gereğince Kurula üye seçimi, İstanbul Millet-

Sayfa 
tedbirlere dair İçişleri ve Adalet Bakan
lıklarından yazılı soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/162) 623:625 

6. — Maraş Milletvekili Adnan Ka-
raküçük'ün, asayişi bozan hâdiselere ve 
bunların yönlenmesi bakımından alınan 
tedbirlere dair İçişleri ve Adalet Bakan
lıklarından yazılı soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/163) 625:628 

7. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Edirne ilçelerinin Hükümet 
konağı ihtiyaçlarının giderilmesi konu
sunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, Maliye Bakanı Feirt Melen'in 
yazılı cevabı (7/171) 628:629 

mnm • ı 

vekili Saadet Evren Kaçar'in teklifi üzerine, 
önümüzdeki Çarşamba gününe bırakıldı. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1956 
bütçe yılı Kesinhesabı 

Devlet Su İşleri Umuın Müdürlüğü 1957 
bütçe yılı Kesinhesabı, ve 

1957 malî yılı Hesabı Kati kanunu taşanları 
ikinci defa açık oya sunuldu. 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, Eskişehir'de Hasırcı Çiftliği mesire ma
hallinde 1 . 5 . 1962 tarihinde öğrenciler ve 
öğretmenler arasında vukubulan olayın nasıl 
cereyan ettiğine dair sorusuna, Millî Eğitim. 
Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu, 

Eskişehir'de 5 . 5 . 1962 tarihinde yapılan 
maç sonunda sivil ve askerî öğrenciler arasın
da çıkan olaylara ve gazetecilerin görevlerine 
müdahale olunup olunmadığına dair olan so
rusuna da Millî Savunma Bakanı llhami San-
car ve Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşit Ha
tipoğlu cevap verdiler. 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 27 Ma
yıs 1960 İnkılâbı dolayısiyle ve akabinde PTT 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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memurlarına, mesai yapmaları halinde, fazla 
mesai ücreti verileceği hakkında teşkilâta bir 
emir verilip verilmediğine ve 

1950 yılından evvel PTT idaresine inti-
sabeden ve emekli aidatı kesilmiş bulunan per
sonel adedine dair sorularını, Ulaştırma Ba
kanı Eifat öçten, 

Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, 
1961 yılında açılan Keşan Devlet Hastanesi 
doktor, hemşire ve hastabakıcı noksanlarının 
giderilmesi hususunda ne tedbir düşünüldüğü
ne dair sorusunu Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Yusuf Azizoğlu, 

Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, Kızı
lırmak'tı Çorum ili hudutları dâhilinde kalan 
kısmında bugüne kadar kaç regilâtör kuruldu
ğuna ve halen kaç müracaat bulunduğuna 
dair sorusunu, Bayındırlık Bakanı îlyas Seçkin, 

Çorum Lisesinde noksan bulunan öğret
menliklere ve Fen kolunun kapatılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair sorusuna da, 
Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu 
cevaplandırdılar. 

Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'nun, 
Emekli Sandığı ve İşçi Sigortaları Kurumu 
ile benzeri kurumların yatırımlarının istihsali 
artırıcı sahalara yöneltilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Başbakandan, 

Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, 
yüksek tahsil veren Amerikan Robert Kolejin 
hukuki durumuna dair Millî Eğitim Baka
nından, 

Erzurum Milletvekili Gevat önder'in, jan
darmanın salâhiyeti dışına çıkarak sebebol-
duğu olay bulunup bulunmadığına ve jandar
ma ve polis teşkilâtının ıslâhı hakkında ne 
düşünüldüğüne, 

Bu yıl içerisinde, Doğu - Anadolu'da ne ka
dar şekavet hâdisesi olduğuna ve şekâvetin 
bastırılması için uzun ve kısa vadeli ne gibi 
tedbirler alındığına ve, 

Kastamonu Milletvekili Osman Zeki Oktay'ın, 
Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Mergüze bu-

Tasanlar 
1. — 5442 sayılı îl idaresi Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta-

cağı jandarma karakolunda Cemaİ Katırcı ve ar
kadaşlarına kanunsuz işlem yapıldığının doğru 
olup olmadığına dair içişleri Bakanından olan 
s'orulariyle, 

Kastamonu M'illetfve'kili Osman Zeki Oktay-
ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp sonradan 
durdurulan soğuk Ihava deposunun ikmalinden 
vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına dair Ti
caret Bakanından olan sözlü sorusu, soru sa
hipleri ikinci defa 'hazır bulunmadıklarından, 
düştü. 

Zonguldak Milletvekili 'Sadık Tekin Müftü-
oğlu'nun, 1962 yılı foütçesiyıle bina fve yol inşaat 
ve tamiratı için ne miktar ödenek ayrıldığına ve 
3 . 8 . 1962 tarihine Ikadar ne miktarının ihale 
edildiğine ve büyük ihalelerin yapılmamış olma
sı sebetbine dair Baş'baikandan sözlü sorusunu ce
vaplandırmak üzere 'Bayındırlık Bakanı îlyas 
Seçkin 24 saat, 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, üniver
site ve yüksek okullara ıgiremiyenler ii'çin n'e 'gi
bi tedbirler alındığına ve ıgece 'üniversitesi île 
gece yüksek «kulları açılması 'hakkında ne gibi 
çalışmalar olduğuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusunu cevaplandırmak üzere 
Millî Eğitim Bakanı Şevıket Raşit Hatipoğlu 
bir hafta mehil istediler. 

314, 360, 362, 367, 368, 369 sayılı sorular, İl
gili (bakanlar, 

372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 
384, 385 ve 387 sayılı sorular da, soru sahipleri 
hazır bulunmadıklarından 'gelecek: "birleşime bı
rakıldı. 

19 . 9 . 1902 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başıkanvekili Çankırı 
Refet Aksoy Nurettin Ok 

Kâtip 
Van 

Mtcslih Görentaş 

şansı (1/292) (İçişleri Komisyonuna) 
2. — Milletlerarası Adalet Divanı statüsü

nün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi 
hususunda Divanın yangı hakkını 'önceden ta
nımayı gerelktiren ihtiyari kayda katılmamızı 
hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uza
tılmasına dair kanun 'tasarısı (1/293) (Dışişleri 
ve Adalet komisyonlarm'a) 

i3. — 1962 yılı Bütçe Kanununa ibağlı (A/2) 
işaretli 'cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/294) (Karma Bütçe Komis
yonuna) 

4. — Kaçakçılığın menli Ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 0829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı (1/295) ('içişleri ve Adalet ko
misyonlarına) 

Teklif 
5. — Bursa Milletvekili ISadret'tin Çanıga'-

nın, 28 . 6 . 1960 tarihli ve '5 sayılı Silâh taşıyan 
veya bulunduranların 'affına dair geçici Kanu
nun yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi (2/299) (Adalet Komisyonuna) 

Tezkereler 
6. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'

ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/368) '(Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

7. — izmir Milletvekili Arif Ertuniga'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/369) (Anayasa 
Ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

Raporlar 
8. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1958 

bütçe yılı Ikeısinhesapılarına ait uyigunlük bildi-
timinin sunulduğuna dair (Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1958 malî yılı Hesabı Katî kanunu 
tasarısı ve 'Sayıştay Komisyonu raporu (3/68, 
1/75) (Gündeme) (S. »ayısı : 237) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 9 . 1962] 

9. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1957 malî 
yılı Hesabı Katisine ait mutabakat (beyanname
sinin sunulduğuma dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Reisliği 1957 malî yılı 
Hesabı Katî kanun tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/140, 1/72) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 238) [Dağıtma tarihi: 18 .9 .1962] 

10. — Silâhlı Kuvvetler yakacak kanunu 
tasarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/90) (Gündeme) (lS. Sa
yısı : 242) [Dağıtma tarihi: 17.9 .1962] 

11. — istanbul'da Beşiktaşlda Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı so
kaklarında kâin ve Hazineye tait iken parasız 
olarak istanbul Belediyesine devredilmiş bulu
nan arsa ve binanın Hazineye iadesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
üyesi Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve 
içişleri, Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/126, 2/196) (Gündeme) 
(S. iSayısi: 243) [Dağıtma tarihi: 17 .9 .1962] 

12. — Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir 'kısım ^borçlarımın tahkimi hak
kındaki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (Gündeme) 
(S. 'Sayısı: 245) [Dağıtma tarihi: 19.9.1962] 

13. — 'Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf 
tutulması hakkımda kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (Günde
me) (IS. Sayısı: 246) [Dağıtma tarihi : 1 8 . 9 . 
1962] 

14. — Bursa Milletvekili Ziya Uğur ve 92 
arkadaşının, 6183 sayılı Âmme alacaklarının 
tahsil usulü hakkındaki Kanuna geçici (bir mad
de eklenmesine dair 40 sayılı Kanuna 'bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Mali
ye ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) 
(Gündeme) (S. (Sayısı: 247) [Dağıtma tarihi: 
19.9.1962] 

15. — 4792 sayılı işçi Sigortaları Kurumu 
Kanununun 6 ncı maddesine fıkralar eklenme
sine idair kanun tasarısı ve Çalışma Komisyonu 
raporu (1/275) (Gündeme) (S. Sayısı: 248) 
[Dağıtma tarihi: 18. 9 .1962] 

16. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Erzincan 
Milletvekili iSadık Perinçek ve 'Elâzığ Millet
vekili Nurettin Ardıçoğlu'nun uzun vadeli plâ
nın (yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korun
ması hakkında kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (2/259) (Gündeme) (S. Sayısı: 
232 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 .1962] 



BİRİNCİ OfURÜM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Refet Aksoy 

KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van), Zeki Baltacıoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, efendim. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğu anlamak üzere yok
lama yaptıracağım.! 

(izmir Millerbvekillerine kadar yoklama ya
pıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, görüşme
lere başlıyoruz, 

Halûk Nur Baki arkadaşımız, rejimi sarsan 
(bâzı neşriyat .Hakkında gündem dışı söz istiyor
lar. Bu üçüncü defadır ki, yazılı olarak Riya
sete talepleridir. Riyaset, bu mevzuda bir ko
nuşmanın lüzumuna kaani 'olmadığı için kendi
lerine gündem harici söz vermiyor. («Oya ko
yun», sesleri) Oy mevzuulbahiıs değil efendim, 
takdir Riyasetindir. ı 

HALÛK NUR BAKÎ (Afyon Karalhisar) — 
Reis Bey, müsaade ederseniz, usul hakkında iki 
lâfım var. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HALÛK NUR BAKI (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar, ben gündem dışı söz iste
dim. Gündem dışı söz istemedeki gayem; her 
hangi bir tahrik veya Meclis çalışmasını, Riya
seti müşkül duruma sokacak bir konuşma yap
mak değildir. 

Rejim meseleleri hakkında gündem dışı ko
nuşmak istiyorum, fakat bu talebim reddedili
yor. Vakıa gündem dışı söz vermek Riyasetin 
takdirine kalmıştır, ama esbabı mucibesimi, ni
çin söz vermediklerini foildirımiyorlar. («Oya, 
oya» sesleri) Reye vaz'etsinler. Ne zıaman konu
şacağız? Rejim koptuktan sonra mı? («Oya, 
oya» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, /bunda oy mevzuu-
bahsolamaz. Sükûnetle dinlemenizi rica edece
ğim. 

Bu zat, demin de <arz ettiğim ğilbi, bu mevzu
da, rejimi sarsan bâzı neşriyat hakkında üçüncü 
defa söz istemiştir. Ben kendilerine tahriren 
verdiğim cevapta dedim ki, Riyaset, gerek Mec
lis havasının, gerek efkârı umumiyenin bu mev
zuda böyle mühim ve müstacel bir konuşma 
yapmaya lüzum hissettirmediği kanaatindedir. 
Bu bakımdan Riyaset bu mevzuda gündem hari
ci konuşmanın yapılmasına müsaade etmiyecek-
tir. Eğer, bu hususta mutlaka konuşmak ihtiya
cını duyuyorsanız Riyasete bir sözlü soru vere
bilirsiniz, gensoru açabilirsiniz. Bu hakkınız 
mahfuzdur. 

Bugün bu mevzuda size söz vermiyeceğim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — ikinci olarak Kudret Mavitan 1. — Gaziantep Milletvekili Kudret Mavitan 
ve arkadaşlarının, Maden Kanununun bâzı mad
delerinin değiğtirümesi, kaldırılması ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının görüşülmekte olduğu Geçici Komisyona, 
Sanayi Komisyonundan seçilecek üye sayısının 
üçten yediye çıkarılması hakkındaki önergesi 
(1/235, 4/92) 

zaptı sabık hakkında konuşmak istemektedirler. 
Buyurun Kudret Bey. 

KUDRET MAVlTAN (Gaziantep) — Muh
terem Başkan, Muhterem Milletvekilleri, 

Geçen Pazartesi günkü gündemde Başkanlık 
Divanının 'sunuşları arasında Maden Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi', kaldırılma-, 
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M. Meclisi B : 118 
«ı ve bu kanuna maddeler ekflenımesi hakkındaki I 
'kanun tasarısının geçdci 'bir komisyon tarafın
dan müzakeresine karar verilmiştir. Bu suretle 
tasarının havale edildiği Sanayi, İçişleri, Mali
ye ve Bütçe komisyonlarında müzakerenin uza
ması önlenmiş, faydalı değişikleri getirecek ta
dil tasarısının bir an evvel Umumi Heyete sunul
ması temin edilmiştir* 

Tatilden evvel Sanayi Komisyonuna gelmiş 
»bulunan Tunceli Senatörü Mehmet Ali Demir ve 
beş arkadaşının Maden Kanununun tadil tekli
fi, Komisyonumuzda Hükümet tasarısının gelme
sine intizaren 'bekletilmiştir. Gelişme halinde 
»bulunan memleketlerde, bu arada bizde maden
cilik, kalkınma hızını yükseltecek faktörlerin 
başında gelir. 

Memleketimizdeki maden zenginliklerini kıy
metlendirmenin her şeyden evvel çıkaracağımız 
kanunlar ile mümkün olacağına inanıyorum. Ka
nunlara istinaden birçok formaliteler yararlı ha
lle sokulacaktır. AÎD idaresi ile yapılan anlaş
ma, Maden Yardım Komisyonunun temin ettiği 
teknik imkânlardan faydalanma ve fonlardan 
istifade etme maksimum seviyeye çıkarılacak
tır. 

Kurulması düşünülen Maden Bankası da bü
tün bu esaslar göz önünde tutulma kaydiyle ma
denciliğimizi rantabl hale getirecektir. Devlet 
sdktÖrünün maden işleri ile özel sektörün maden
ciliğini inkişaf ettirebilecek büyük müesseseleri 
daha da büyüterek bir kısım madeni ocaktan; 
çıkmış brüt halden yarı işlenmiş hale getirerek, 
iç ve dış piyasaya sevk edecektir. 

Yeni kurulacak olan küçük müesseseler de 
aıynı imkânlardan faydalanarak madencilik 
branşı her gün biraz daha yararlı olacaktır. Bü
tün bu imkânlar yüksek huzurunuzda müzakere 
edilmek üzere gelecek kanun tekliflerinin ko
misyonlarda iyice hazırlanmış olmasiyle müm
kündür. 

Uzun ısüreden beri bâzı Sanayi Komisyonu 
üyeleri arkadaşlarımız tetkika başlamış ve ilgi
liler ile temaslarda bulunmuştur. 

Hizmete hazırlanmış olan Milletvekili arka- I 
dağlarımızın mesailerinin aynı zamanda komis
yondaki reyleriyle de kıymetlendirilmesi Yük
sek Meclisin vereceği karara bağlıdır. I 

Muhterem Milletvekilleri müsaadenizle tek- I 
lifiımi arz edeyim : I 
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Geçici Karma Komisyona 'beş komisyondan 

üçer üye alınmıştır. Bu meyanda en fazla ilgi
si olan Sanayi Komisyonundan da üç üye alın
mıştır. Yalnız Sanayi Komisyonuna has olmak 
üzere üye adedinin üçten yediye çıkarılm'asiyle 
Karma Komisyonun takviyesini istirham ede
rim. 

Arkadaşlarımız ile 'birlikte 'hazırladığımız 
yazılı teklif önergesini Başkanlık Divanına su
nuyorum. 

Yüksek Meclise mâruzâtta 'bulunmama mü
saade buyuran Muhterem Başkana şükranlarımı 
sunar teşekkürler ederim. 

BAŞKAN — Efendim, sırası geldiği1 zaman 
takririnizi okutacağım. 

2. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, 
6.8. 1962 tarikinde vermiş olduğu soru önerge
sinin bir işleme tabi tutulup tutulmayacağının 
Genel Kurulu oyu ile neticelendirilmesine dair 
önergesi (4/101) 

BAŞKAN — Tokat Milletvekilli Ali Dizman 
Beyin bir takriri var. Ancak, bu arkadaşımı
zın evvelce verdiği sözlü soruları ihtiva eden bu 
takrirleri, İçtüzüğün 150 nci maddesine uyma
dığından dolayı 150 nci maddeye göre yeniden 
tanzim edip Riyasete vermeleri bildirilmiş. Siz 
Ibu hususta gündem harici konuşmak istiyorsu
nuz. Gündem harici konuşmazsınız fakat, usul 
hakkında konuşabilirsiniz. 150 nci madde sarih
tir. Takririnizi ona göre tanzim etmediğiniz 
takdirde muameleye konmıyacaktır ve okunmı-
yacaktır. 

H. ALÎ DlZMAN (Tokat) — Usul hakkında 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz verebilirim, 
buyurun. 

H. ALÎ DlZMAN (Tokat) — Muhterem ar-
ıkadaşlar, Riyaset gündem dışı söz veremem, sa
dece usul hakkında konuşabilirsiniz dediler. O 
itibarla usul hudutları dâhilinde mülâhazamı kı
saca arz edeceğim. 6 Ağustosta Riyasete, temel 
meselelerden mütalâa ettiğim birtakım hususla
rın cevaplandırılması dileği ile bir sözlü soru 
takriri verdim. Riyaset 6 Eylül 1962 tarihinde, 
sualimin içtüzüğün 150 nci maddesine uygun ol
madığını, gruplara tefrik edilerek ayrı ayrı il
gili Bakanlardan sual takriri halinde sorulması
nı bana bildirdi. Cevaben, sualimin gruplara 
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tefrikine imkân olmadığını, bu itibarla gündeme I 
alınmasını arz ettim. Nihayet, 14 Eylülde Baş- I 
ikanlık Divanı daha önce tebliğ ettiği yazıdaki I 
hususlarda ısrar ettiğini bildirdi, I 

27 Aralık 1957 deki tadilâta göre İçtüzüğün 
151 ncd maddesi Başkanlığa, 150 nci maddeye I 
uygun görmediği soru takrirlerini sahibine iade 
etmek hak ve yetkisi tanınmıştı. 150 nci madde
de, soru takrirlerinin birçok kayıt ve şartlara 
tâıbi tutulması o zamanki tadilâta uygun görül
dü, fakat o tarihte ağır tenkidlere mâruz kalan 
bu tahdit, Anayasamızın geçici 2 nci maddesiy
le kaldırılmıştır. Elimizdeki İçtüzüğe göre Baş
kanlığa eskisi gaibi 'bir hak ve yetki tanınmamış
tır. Nite'kim, halen yürürlükte olan İçtüzüğün 
151 nci maddesi Başkanlığa, verilen soru takri
rini ilgili Bakanlığa göndermekle vazifeli olma 
dışında bir hak ve yetki tanınmamaktadır. Ri
yasetçe, gruplara bölündüğü zaman her madde
nin 'bir sual mevzuu olabileceği 'kabul edildiği-
ne göre, 150 nci maddeye göre sual takrirlerini | 
alâkalı Bakanlığa göndermekten 'başka Riyasete 
her hangi bir hak tanınmamış ve bu husus Ana
yasanın geçici maddesiyle teminat altına alın
mıştır. Yani Riyasetin her hangi bir sual takri
rini beğenmiyerek sahibine iade hakkı kaldırıl
mıştır. Riyasetin bu tutumunu, milletvekilleri
nin sual müessesesi üzerindeki hak ve salâhiyet
lerine ağır bir tecavüz olarak vasıflandırmak 
mecburiyetindeyim. 

Şimdi, ihtilâfın yüksek reylerinizle halli için 
Riyaset Divanına bir önerge sunmaktayım. Bir 
milletvekilinin sual takriri üzerinde Riyasetin 
her hangi bir tasarrufa salâhiyeti olup olmadı
ğını oylarınızla ifade edeceksiniz. Hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu ko
nuda iptidai içtüzüğümüzün 150 nci maddesini 
huzurunuzda okuyacağım. «Sual, sarih ve mu
ayyen bir husus hakkında sadece malûmat iste
mekten ibarettir.» deniyor. Şimdi bu arkadaşın, 
Riyasete vermiş olduğu sual takriri sayfalar do
lusu ve 50 mevzuu ihtiva ediyor. Tekrar ediyo
rum, 50 mevzuu ihtiva ediyor ve aşağı - yukarı 
bütün Hükümeti muhatap telâkki ediyor. Biz, 
Riyaset Divanı olarak bu 50 mevzuu okuduk. 
Fakat o derece meseleler birbirine girmiş, öyle 
müşevveş hale gelmiştir ki, bundan dolayı bu 
arkadaşa yazdığımız 14 Eylül 1962 tarih ve 
2931 sayılı yazıda, «takririniz muğlâktır, sara- i 
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hat yoktur, 150 nci madde mucibince her vekâ
let için mevzuları ayırarak sarih bir tefrikle 
bize gönderiniz. Göndermezseniz 150 nci madde 
hükmü tatbik edilecektir.» dedik. Bu husus zan
nederim ki, Riyaset Divanının bir milletvekili
nin sarih telâkki edilen hakkına tecavüzü de
mek değildir, Bununla beraber takriri huzuru
nuzda okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Başkanlık Divanınca gruplara bölünmedikçe 

bir işleme tabi tutulmamasma karar verilmiş 
bulunan 6 . 8 . 1962 tarihli sual takririmi an
cak Hükümet görüşünü anlamak maksadiyle 
hazırlamış olduğumdan, bir işleme tabi tutulup 
tutulmaması hususunun Meclis Heyeti Umumi-
yesinin reyi ile halledilmesini saygılarımla arz 
ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

BAŞKAN —Efendim, şunu arz edeyim ki, 
işleme tabi tutulmama meselesi yoktur. 150 nci 
maddeye göre sarahat vermezseniz gerekli mu
ameleye tâbi olamıyacaktır, deniliyor. Sizi buna 
davet ediyorum. Bu davete icabet etmediğiniz 
takdirde, gereken işlem yapılamıyacaktır. 

ALÎ DİZMAN (Tokat) — Takrir hakkında 
söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, efendim. 
ALI DİZMAN (Tokat) — Bir de 151 nci 

maddeyi okuyunuz. 
BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın takri

rini dinlediniz; yani 150 nci madde benim hak
kımda tatbik edilmesin, derhal takririmi mevkii 
muameleye koyunuz, diyor. Takriri reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verü-
mesi hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tezke
resi (3/368) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 14 . 9 . 1962 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 
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Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, 15 

gün, mazeretine binaen, 10 . 9 . 1962 tarihin
den itibaren, 

Tokat Milletvekili Mehmet Kazova, 1 ay, 
hastalığına binaen, 14 . 9 . 1962 tarihinden iti
baren, 

Urfa Milletvekili Sabri Kılıç, 10 gün, maze
retine binaen, 17 . 9 . .1962 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Birer birer okutup oyunuza arz 
edeceğim. 

Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'na, 
mazeretine binaen, 15 gün, 10 . 9 . 1962 gü
nünden itibaren. 

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

Tokat Milletvekili Mehmet Kazovaya, has
talığına binaen, bir ay, 14 . 9 . 1962 tarihinden 
itibaren. 

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

Urfa Milletvekili Sabri Kılıç'a, mazeretine 
binaen, 10 gün, 17 . 9 . 1962 tarihinden itiba
ren. 

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

4. — Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 41 ve 43 ncü maddelerine birer fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi hakkında Ma
liye Komisyonu raporu (2/157) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer 

Lûtfi Bozcalı'nın, 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 41 ve 43 ncü maddelerine, (birer fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi Maliye Vekâle
tince (hazırlanıp Hükümet tarafından Meclise 
sunulmak üzere mıü'zakeresi yapılmakta olan 
Gelir Vergisi Kanununda nazara alınmış ve 
hükme bağlanmış bulunduğu Maliye Vekâleti 
sözcüsü. tarafından (beyan edildiğinden bu tek
lifin Hükümet tasarım ile birlikte nazara alın
mak üzere talikine ve keyfiyetin Yüksek Baş
kanlığa arzına karar verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Muş Ağrı 

S. Mutlu N. Günlgor 

19 . 9 . İ96â 
Adana 

Y. Ak'timur 
Erzurum 
G. Karaca 
Kütahya 
A. Erbek 

. .S. 

Ö 

, 

1 

Zonguldak 
T. 

Bolu 
K. İnal 

Gümiüşane 
N. Küç-üker 

Manisa 
Y. Yakut 

Müftüoğlu 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 193 sayılı Gelir Yer
gisi Kanununun 64 ncü maddesinin 1 ve 5 nu
maralı bentlerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi hakkında Maliye Komisyonu raporu 
p/158) 

BAŞKAN —-- Raporu (okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer 

Lûtfi (Bozcalı'nın 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 64 mcü maddesinin 1 ve 5 >nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi 
Maliye Vekâletince hazırlanıp Hükümet tarafın
dan Meclise sunulmak üzere müzakeresi yapıl
makta :olan Gelir Vergisi Kanununda nazara 
alınmış ve hükme bağlanmış (bulunduğu Maliye 
Vekâleti sözcüsü tarafından beyan edildiğinden 
bu teklifin Hükümet tasarısı ile (birlikte nazara 
alınmak üzere talikine ve keyfiyetin Yüce Baş
kanlığa arzına karar verildi. 

Başkanvekilli 
Muş 

S. Mutlu 
Adana 

Y. Aktimur 
Erzurum 

G. Karaca 
Kütahya 
A. Eribek 

S. 

Kâtip 
Ağrı 

N. Günıgör 
Bolu 

K. İnal 
Gümüşane 

N. Küçüfcer 
Manisa 

Y. Yakut 
Zonguldak 
T. Müftüoğlu 

AŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 5 ve 7 nci maddelerinin kaldırılma
sına dair kanun teklifi hakkında Maliye Komis
yonu raporu (2/171) 
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BAŞKAN 
M. Meclisi 

Raporu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mefhmet 

Ünaldı'nm, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 5 ve 7 nei maddelerinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi Maliye Vekâletince 'hazırla
nıp HüMimeit tarafından Meclise sunulmak üze
re müzakeresi yapılmakta olan Gelir Vergisi 
Kanununda: naızara alınmış ve hükme bağlan-
mı§ ıbulunduğu Maliye Vekâleti sözcüsü tarafın
dan 'beyan edildiğinden bu teklifin Hükümet ta
sarısı ile birlikte na.zara alınmak üzere talikine 
ve keyfiyetin Yüksek Başkanlığa arzına karar 
verildi 

BaşkanvekiM 
Muş 

8. Mutlu 
Adana 

Y. Aktimur 
Erzurum 

G. Karaca 
Kütahya 
A. Erbek 

Zonguldak 

Kâtip 
Ağrı 

N. Gürugör 
Bolu 

K. İnal 
Gümüş ane 

N. Küçülker 
Manisa 

Y. Yakut 

ıS. T. Müftüoğlıı 

Hükümet tasarısının beklemesine muhalifim. 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldt'nm, 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununun 40 ncı maddesinin bir fıkrasının de
ğiştirilmesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi hakkında Maliye Ko
misyonu raporu (2/172) 

BAŞKAN — Efendim raporu 'okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 

Ünaldı'nın, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 40 
ncı maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesine ve 
bu maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi Maliye Vekâletince hazırlanıp Hükümet 
tarafından Meclise sunulmak üzere Müzakeresi 
yapılmakta 'olan Gelir Vergisi Kanununda na
zara alınmış ve hükme bağlanmış bulunduğu 
Maliye Vekâleti sözcüsü tarafından beyan edil
diğinden bu teklifin İHükümet tasarısı ile bir
likte «nazara alınmak üzere talikine ve keyfiye^-
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tin Yüksek Başkanlığa arzına karar verildi. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Kocaeli 

C Babaç 
Başkanvekiü, Kâtip 

Muş Ağrı 
•S. Mutlu N. Güngör 

Adana Bolu 
Y. Aktimur K. İnal 

Erzurum. Gümüşane 
G. Karaca N. Küçülker 
Kütahya Manisa 

A. Erbek Y. Yakut 
Zonlguldak 

.S. T. Müftüoğlıı 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

8. — Maliye Bakan Vekili ve Gümrük ve Te
kel Bakanı Orhan Öztrak'ın, 5422 sayılı Kurum
lar Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
sine dair kanun tasarısının havale edildiği komis
yonlardan alınacak 4 er üyeden kurulu bir Geçi
ci Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/287, 4/98) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclise 13 Eylül 1962 tarihinde su

nulmuş olan Vergi Usul kanunu tasarısının, plân
la ilgili olması ve gerek mükelleflerin, gerek ida
renin hazırlanmalarına imkân vermesi için yıl
başından evvel yürürlüğe girmesi zaruri bulun
maktadır. 

Tasarının, havale edildiği komisyonlarda ayrı 
ayrı müzakere edilmesi halinde bu müddet içinde 
yetişmesi imkânsız olacağı göz önüne alınarak, 
Adalet, Bütçe, Maliye, Ticaret, İçişleri, Tarım, 
Sanayi ve Çalışma komisyonlarından seçilecek 4 er 
üyeden müteşekkil bir Geçici Komisyonda müza
keresini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakam Vekili 
Orhan öztrak 

BAŞKAN — Maliye Vekâletinin teklifi veç
hile bu tasarının geçici bir komisyonda müzake
resini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9. — Maliye Bakan Vekili ve Gümrük ve Te
kel Bakanı Orhan öztrak'ın, 4 . 1 . 1961 tarihli 
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ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı madde- | 
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm-
T I 

Ur eklenmesi hakkında kanun tasarısının havale I 
edildiği komisyonlardan alınacak 4 er Üyeden ku
rulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair I 
önergesi (1/290), (4/97) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. I 
Millet Meclisi Başkanlığına I 

Yüksek Meclise 13 Eylül 1962 tarihinde sunul
muş olan Kurumlar Vergisi kanunu tasarısının, I 
plânla ilgili olması ve gerek mükelleflerin, gerek I 
idarenin hazırlanmalarına imkân vermesi için yıl I 
başından evvel yürürlüğe girmesi zaruri bulun- I 
maktadır. I 

'Tasarının, havale edildiği komisyonlarda ayrı 
ayn müzakere edilmesi halinde bu müddet içinde I 
yetişmesi imkânsız olacağı göz önüne alınarak, I 
Adalet, Bütçe, Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, iç- i 
işleri ve Çalışma komisyonlarından seçilecek 4 er I 
üyeden müteşekkil bir Geçici Komisyonda muza- I 
keresini saygılarımla arz ve teklif ederim. I 

Maliye Bakanı Vekili j 
Orhan öztrak . I 

BAŞKAN — Efendim, tensibederseniz, bu işi I 
de biraz evvel teşkil ettiğimiz Karma Komisyona I 
verelim. I 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Burada ta-
dadedilen komisyonlar orada yoktur. I 

BAŞKAN — Vardır efendim; biz tetkik ettik. 

Bu işi de biraz evvel teşkil ettiğimiz Geçici I 
Komisyonum yapmasını tasvibedenler... Etmi- I 
yerler... Aynı komisyona bırakılması ekseriyetle I 
kabul olunmuştur. Bir muhalif vardır. I 

10. — Anayasa Komisyonu Başkanlığının, İs- I 
tembul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın Milletve- I 
kili Orhan Apaydın, Sivas Milletvekili Cevad Od- I 
yakmaz ve Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek'- I 
in, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış müna- I 
sebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun teklifi- I 
nin Anayasa ve Dışişleri Komisyonlarından 6 şar | 
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üye alınmak suretiyle kurulacak bir Geçici Ko
misyonda incelenmesine davr (tezkeresi (2/270), 
(3/376) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletvekili Cevad 
Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili Sadık Perin-
çek'in, T. B. M. M. nin dış münasebetlerinin dü
zenlenmesi haklanda kanun teklifinin, mahiyeti 
icabı olarak komisyonumuz ile Dışişleri Komisyo 
nunun kendi üyeleri arasından Anayasanın 85 nci 
maddesi gereğince seçecekleri altışar milletvekilin
den kurulu bir Geçici Komisyonda incelenmesi uy
gun olacağından, komisyonumuzun bu teklifinin 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmesini saygıla
rımla rica ederim. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Burhan Apaydın 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunun bu tez
keresini' tasvibinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, demin zaptı sabık hakkında konuşan 
Kudret Mavitan arkadaşımızın ve arkadaşlarının 
kürsüde beyan ettikleri mevzua ait takririni oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçen oturumda Maden Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısının Karma Komisyonda görüşülmesine Umu
mi Heyetçe karar verilmiştir. 

Maden Kanununun ilk havale edildiği Sanayi 
Komisyonu, alâkalı diğer 4 komisyondan (Adalet, 
İçişleri, Maliye ve Bütçe) daha fazla ilgilidir. Bu 
bakımdan Sanayi Komisyonundan seçilecek üye 
adedinin 3 ten 7 ye çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Gaziantep Bilecik 
Kudret Mavitan Orhan Tuğrul 



Bursa 
tsmail Yılmaz 

M. Meclisi 
Manisa 

Muammer Ertem 

Bursa 
Baha Cemal Zağra 

BAŞKAN — Takriri tasvibinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

11. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nunu gereğince Kurula üye seçimi. . 

B : 118 19 . 9 . 1962 O : 1 
ğım. (Aynı esbabı mucibe sesleri) 

Peki efendim. Bu seçimin önümüzdeki 21. 9 . 
1962 Cuma günü yapılmasını oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ek
seriyetle kabul olundu. 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Buı hususta bir önerge vardır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçiminin 21 

Eylül Cuma günkü Meclis oturumuna tehir olun
masını rica ederiz. 

Jtstanbuıl 
Suphi Baykanı 

Hatay 
Sekip İnal 

İstanbul Sivas 
Perruh Bozbeyli Cevad Odyakmaz 
BAŞKAN — Efendim, burada dikkatinize bir 

noktayı arz etmek isterim: Bu seçim bundan ev
velki birleşimde yapılacaktı, bir milletvekili ar
kadaşımız bir teklifte bulundular ve esbabı mu
cibe olarak da, aday listelerinin henüz dağıtıldı
ğını, tam mânasiyle tetkika imkân bulamadık
larını, seçecekleri adaylar üzerinde karar kıla
madıklarını, mühlet verilmesini ileri sürdüler 
Çarşamba günkü birleşimde yapılsın, diye. Hal
buki, şimdi önerge veren arkadaşlar bir esbabı 
mucibe göstermiyorlar. Esbabı mucibelerini 
izah etsinler, ondan sonra takriri oya koyaca-

Kanunlarm sözlü sorulardan önce görüşül
mesi hakkında üç takrir var. Okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 

Kanunların, sözlü sorulardan önce görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Muslihittin Gtirer 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanunların müzakeresinin sözlü sorulardan 
evvele alınmasını saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Eskişehir 
Celâlettin Üzer 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemde bulunan kanunların sözlü sorular
dan önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. Say
gılarımla. 

Trabzon 
Ahmet Şener 

BAŞKAN — Efendim, aynı konuda olan (bu 
taikrirleri reylerinize arz ediyorum. Kalbul eden 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi gündemimizin üçüncü kısmı odan ikin
ci defa görüşülecefk kanunlara geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 3203 sayılı Tanm Bakanlığı vazife ve 
teşkilat Kanununun 23 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Tarım ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/146) (S. Sayı
sı : 150) (1) 

BAŞKAN — İkinci görüşmesidir, maddelfcri 
okuyoruz. 

(1) 150 S. Sayılı oasmayazı 20 . 6 . 1962 ta
rihli 104 ncü Birleşim tutanağı sonuna bağlıdır. 

3203 sayılı Tarım Bakanlığı vazife ve teşkilât 
Kanununun 23 ncü maddesinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3203 sayılı Tanm Bakanlığı 
vazife ve teşkilât Kanununun 23 nıcü maddesi 
aşağıdaiki şekilde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

Madde 23. — Müsteşar, müsteşar (muavin
leri, Teftiş Kurulu Başkanı, genel müdürler, 
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'hukuk müşaviri, müşavir müfettişler, başmü
fettişler ve müfettişler müşterek kararname ile 
tâyin olunurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerimize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımı ta
rihinde yuikarda gösterilen memuriyetlerden 
vazife Ibaşmda olan müsteşar muavini ile Ibıaş-
müfettişler ve müfettişlerin evvelce Bakanlık 
makamınca yapılmış olan tâyinleri bu kanun 
gereğince yapılmış sayılır. 

BAŞKAN •— Maddeyi yüksek oylarınızla su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu Ikanun yayımı tarihimde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madideyi yüksek oylarınızla su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Ikanun hükümlerini Tarım 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınızla su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümünü yüksek oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı Mec
lisimizce kabul edilmiştir. 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında (kanun tasarısı ve Ta
rım ve Bütçe komisyonları raporları (1/151) 
(S. Sayısı : 151) (1) 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. Madde
leri okutuyorum. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında deği

şiklik yapılması Ihakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet memurları .aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3'656 sayılı 
Kanuna Ibağlı ('.!) sayılı cetvelin Tarım Bakan-

(1) 151 S. Sayılı basmayazı 20 . 6 . 1962 ta
rihli 104 ncü Birleşim tutanağı sonuna bağhdır. 

19 . 9 . 1962 O : 1 
lığı 'kısmına, ilişilk cetvelde derece, aded ve 
unvanları yazılı kadrolar eklenmiştir. 

(1) Sayılı cetvel 

D. Memuriyeti unvanı Aded Maaş 

3 Müsteşar: Muavini 1 1 500 
3 Müşavir Müfettiş '3 1 500 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — IBu kanun 'yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

'MADDE 3. — (Bu Ikanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. Tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarı Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

3. — Millî Eğitim Bakanlığına, 7475 sayılı 
Kanunla açılacak iki teknik okula ilâveten Zon
guldak'ta yeni bir teknik okul açılması hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe komis
yonları raporları (1/26) (S. Sayısı : 164) (1) 

BAŞKAN — Maddeleri okuyoruz. 
Millî Eğitim Bakanlığınca, 7475 sayılı Kanunla 
açılacak iki teknik okula ilâveten Zonguldak'ta 
yeni bir teknik okul açılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 7475 sayılı Kanunla, Millî 
Eğitim İBakanlığınca açılacak iki teknik lokula 
ilâveten ıZorügulidak 'ta, Elektrik, Mâkina, Ma
den ve înşaat Mühendisliği şubelerini ilhtiva et
mek üzere bir Teknik Okul açılmasına Millî 
Eğitim Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi tasvibinize uı*z ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
olundu. 

(1) 164 S. Sayılı basmayazı 20 . 6 . 1962 ta
rihli 104 ncü Birleşim tutanağının sonuna bağ
lıdır. 
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MADDE 2. — -Bu okula ait ilişik (1) sayılı I 

cetvelde gösterilen kadrolar 49'26 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı /cetvelin (VI) işaretli «(Mes
lekî ve Teknik öğretini dairelerine Ibağll dkul-
lar ve görevler» kısmına; (2) sayılı cetvelde 
gösterilen 'kadrolar aynı kanuna 'bağlı (2) sayı
lı cetvelin (D7) işaretli »«'Teknik öğretim Okul
ları» kısmına 'eklenmiştir. 

[BAŞKAN — Maddeyi tasvibinize arz ediyio-
ram. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
olundu. 

MADDE 3. — Bu Teknik Oükulun öğretim 
binası, ateTye, lâbıorâtuıvar, yurt 'binası, öğret
men lojmanları gibi 'her tülü inşaatını ve araa-
ların istimlâkini, lüzumlu 'her çeşit <alât, teçhi
zat ve tesisatını temin etmek üzere yıllık tediye 
miktarı 4 000 000 lirayı geçmemek şartiyle 
16 00 000 liraya kadar gelecek yıllara sâri ta
ahhütlere girişmeye Millî (Eğitim Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Maddeyi tasvibinize arz, ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
olundu. 

MADDE 4. — Üçüncü madde gereğince gi
rişilecek taahhütlerin karşılığı Millî Eğitim [Ba
kanlığı 'bütç'esinde açılan özel 'bir bölüme konur. 

BAŞKAN — Maddeyi tasvibinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
olundu. 

MADDE '5. — Üçüncü madde gereğince ya
pılacak ıbilûmum inşaat ve tesisat 'hakkında 
4304 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile 4470 sa
yılı Kanunun thükümıleri tatibik 'olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununa göre profesörlük, doçentlik, 'öğretim gö
revlisi ve .asistanlık unvanını alanlardan 7475 
sayılı Kanunla kurulacak iki Teknik Okulu ile 
Zonguldaık ve Yıldız Teknik okullarında görev 
alan profesörlere 800, doçentlere 500, 'öğretim 
görevlisine 800, asistanlara 200 lira Üniversite
ler Kanunundaki kayıt ve şartlar dairesinde 
tazminat verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... (Etmiyenler... Kabul edil
miştir. I 
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MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi Kabul edenler... Et

miyenler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(BAŞKAN — Maddeyi KaJbul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oylarınıza arz ediyo
rum. Kutular dolaştırılacaktır. Beyaz ikalbül, 
kırmızı ret, yeşil çekinser, »oy puslasıdır. Reyle
rinizi Ibuna göre kullanırsınız. Gündeme devam 
ediyoruz. 

4. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 88.02 
pozisyonuna dâhil bir kısım eşyanın Gümrük 
Vergisinden muafiyetine dair Bakanlar Kurulu 
Kararnamesinin onanması hakkında kanun ta
sarısı ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/107) (S. Sayısı : 166) 

BAŞKAN — İkinci • göruş'ülmesidir, madde
leri okutuyorum. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 88.02 pozisyo
nuna dâhil bir kısım eşyanın Gümrük Vergisin
den muafiyetine dair Bakanlar Kurulu karar

namesinin onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 80 . 11 . 1960 tarihli ve 146 
sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cet
velinin 88.02 pozisyonunun sonuna bir 'hüküm 
ilâvesine dair 22 . 5 . 1961 tariihM 've "5/1227 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi onanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — IBu kanun yayımı tarikinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

'BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

(1) 166 S. Sayılı basmayâzı 20 . 6 . 1962 ta
rihlî 104 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 
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Kanım tasarısının tümünü açık oylarınıza rinin % 15 nisbetine indirilmesine dair Bakan-

arz ediyorum. Kutular dolaştırılacaktır. Kabul lar Kurulu Kararnamesinin onanması hakkında 
edenler, beyaz, etmiyenler kırmızı çe'kinserler de kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Bütçe ko-
yeşil oy 'kullanacaklardır. misyonları raporları (1/143) (S. Sayısı: 168) (1) 

5. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 31.02 
31.05 pozisyonlarına dahil gübrelerin Gümrük 
Vergisinden muafiyetine dair Bakanlar Kurulu 
Kararnamesinin onanması hakkında kanun tasa
rısı ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/123) (S. Sayısı: 167) 
(1) 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir, maddele
ri okutuyorum. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 31.02 - 31.05 
pozisyonlarına dâhil gübrelerin Gümrük Vergi
sinden muafiyetine dair Bakanlar Kurulu karar

namesinin onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 30 . 11 . 1960 tarihli ve 146 
sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cetve
linin, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 197 sayılı Kanunda 
değişik 31.02 pozisyonuna ve yine 146 sayılı 
Kanuna ekli aynı cetvelin 31.03, 31.04 ve 31.05 
pozisyonlarına dâhil gübrelerin Gümrük Vergi
lerinin 11 . 1 . 1961 tarihinden itibaren muafi
yet haddine indirilmesine dair 8 . 2 . 1961 ta
rihli ve 5/820 sayılı Bakanlar Kurulu kararna
mesi onanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş tasarının tümü açık oylarınıza sunulmuş
tur. 

6. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 87.01 
phisyonuna dâhil traktörlerin Gümrük vergile-

(1) 1.67 S. Sayılı basmayazı 20 . 6 . 1962 tarih
li 104 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

BAŞKAN — Maddeleri okuyoruz : 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 87.01 pozisyo
nuna dâhil traktörlerin Gümrük Vergilerinin 
% 15 nisbetine indirilmesine dair Bakanlar Ku
rulu Kararnamesinin onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 30 . 11 . 1960 tarihli ve 146 sa
yılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cetveli
nin 2 . 1 . 1961 tarihli ve 197 sayılı Kanunla de
ğişik 87.01 pozisyonunun (a) ve (ıb) tâli pozis-
yon'larına dâhil her türlü traktörlerin Gümrük 

• Vergilerinin 11 . 1 . 1961 tarihinden itibaren % 
15 nisbetine indirilmesıine dair 14 . 4 . 1961 ta
rihli ve 5/1074 sayılı Bakanlar Kurulu Karar
namesi onanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi tasvibinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olun
du. 

MADDE 2. Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi tasvibimize arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul olun
du. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi tasvibinize arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul olun
du. 

Tasarının tümünü açıik oylarınıza sunuyo
rum.' 

Kutular dolaştırılacak. 

7. — Mersin limanı inşaat sahası dâhilinde 
silo tesisleri için ayrılan sahanın Toprak Mah
sulleri Ofisine satışı hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/139) (S. Sayısı: 169) (2) 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Maddele
re geçiyoruz. 

(1) 168 S. Sayılı basmayazı 20 . 6 . 1962 ta
rihli 104 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

(2) 169 S. Sayılı basmayazı 20. 6. 1962 ta-
l rihU 104 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 
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Mersin Liman inşaat sahası dâhilinde silo tesis
leri için ayrılan sahanın Toprak Mahsulleri Ofi

sine satışı hakkında Kanun 

MADDE J. — Mersin'de liman inşaat sahası 
dâhilinde Bayındırlık Bakanlığınca inşaat plânı 
gereğince silo sahası olarak tesbit ve tefrik edil
miş bulunan denizden dolma 37 620 metrekare 
yerin, maliyet bedeli ottan 3 909 470 lira üzerin
den Toprak Mahsulleri Ofisine satışına Maliye 
Bakanı mezundur. 

BAŞKAN — Maddeyi tasvibinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olun
du. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi tasvibinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olun
du. 

MADDE 3. — Bu kanunun 'hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi tasvibinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olun
du. 

Tasarının tümünü tasvibinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul odundu. 

Tasarı Meclisimizce kabul olundu. 

8. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 15 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu raporuf1/152) (S. Sayısı : 154) (i) 

BAŞKAN — Maddeleri okutuyorum. 

2644 sayılı Tapu Kanununun 15 nci maddesinin 
ikinci fıkrasının son cümlesinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun 
15 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bu takdirde, gayrimenkulun ıbataklık halin
deki gerçek karşılığı olarak arazi sahibine ödene
cek bedelinin tesbitinde 6830 sayılı îstimlâk Ka
nunu hükümleri uygulanır.» 

(1) 154 S. Sayılı basmayazı 25 . 6 .1962 tarih
li 106 nci Birleşim tutanağı sonundadtr. 
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BAŞKAN — Maddeyi tasvibinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İMADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü tasvibinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim açık oya dört kanun arz edilmiştir, 
yeni gelen arkadaşlar da buna muttali olsunlar. 

Şimdi açık oylamaya devam ederken, bir ta
raftan da görüşmelere devam edeceğiz. Gündemi
mizin dördüncü kısmında birinci defa görüşül
mesi yapılacak kanunlara geçiyoruz. 

9. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanunu 
tasarısı ve Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/180) (S. Sayısı : 152) 

BAŞKAN — Bu kanun hakkında öncelik ka
rarı vardır, fakat yine bu kanuna ait bir de tak
rir vardır, takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işle

rin 4 ncü maddesinde yer alan Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı kanunu tasarısının görüşülmesinin, 
hasta bulunan Basın - Yayın ve Turizm Bakanı 
Gelâl Tevfik Karasapan, iyileşip genel kurulda 
hazır bulununcaya kadar ertelenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

C. H. P. Grupu 
adına G. B. V. 

İstanbul 
Suphi Baykanı 

Y. T. P. Grupu 
adına G. B. V. 

Hatay 
Sekip tnal 

C. K. M. P. Grupu 
adına G. B. Vekili 

Kütahya 
Sadrettin Tosbl 

(BAŞKAN — Basın - Yayın ve Turizm Baka
nının rahatsızlığı dolayısiyle yerine vekâlet ede
cek bakan yok mu efendim?.. Olmadığına göre 
takriri tasvibinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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10. — Millî Güvenlik Kurulu kanunu tasarısı I ' (BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen? 

ve Millî Savunma ve Bütçe komisyonları rapor- Yok. Maddeyi tasvirinize arz ediyorum. Kabul 
lan (1/179) (S. Sayısı : 157) edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Millî 'Güvenlik Kurulu kanunu 
tasarısının, öncelikle görüşülmesi hakkında ko
misyon raporunda teklif bulunmaktadır. Bu hu
susu tasvibinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir ('Gürültüler, «yan
lışlık var» sesleri) ( «kabul edilmedi» sesleri) 
Efendim yeniden oylarız. Bu, Millî Güvenlik Ku
rulu kanun tasarısının komisyon raporunda ön
celikle görüşülmesi hakkında teklif var. Komis
yon raporundaki teklif veçhile tasarının öncelikle 
(görüşülmesini kabul edenler tekrar işaret etsinler. 
Etmiyenler... Evet, kabul edilmemiştir. ıŞimdi sı
raya .göre gündemi takibedeceğiz. 

11. —-. İstanbul 'Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İdareleri teşkilât ve tesisatının İstanbul Beledi
yesine devrine dair 3645. sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/144) (S. Sa
yısı r78) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde konuşmak isti
yen var mı? Yok. Maddelere .geçilmesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Maddeleri okutturuyorum. 

îstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri 
teşkilât ve tesisatının îstanbul Belediyesine dev-
rine dair 3645 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi

nin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3045 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi aşağıdaki .şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 10. — Genel müdür, belediye başka
nının inhası üzerine içişleri Bakanı tarafından; 
'genel müdür yardımcıları, genel müdürün tekli
fi, belediye başkanının inhası ile vali tarafından; 
kısım müdürleri, genel müdürün inhası ile bele
diye başkanı; diğer memur ive müstahdemler 
doğrudan doğruya ıgenel müdür tarafından tâ
yin olunurlar. 

Mühendis, mimar ve fen memurları hakkında 
3611 sayılı Kanunun 28 nci maddesi hükmü uy
gulanır.» 

(1) 78 S. Sayılı Basmayazı 7.5.1962 tarihli 
85 nci Birleşim tutanağı şonundadır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Madde hakkında sıöz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi tasvibinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini içişle
ri, Maliye, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi tasviplerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısının 1 nci görüşülmesi bitmiştir. 

12. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğ-
lu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununa 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri ve İmar ve İskân komisyonları ra
porları (2/65) (S. Sayısı : 83) (1) 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında söz 
istiyen var mı?.. 

Buyurun Sayın Imirzalıoğlu. 
IMAE VE İSKÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ İBRAHİM ÎMÎRZALIOĞLU (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlar, bu kanunla istihdaf olu
nan gaye beldelerin meskûn ve mamur sahaları 
dışında kalan ve elyevm gecekondu, diye tâbir 
ettiğimiz meskenlerde oturan vatandaşların 
âmme hizmetinden faydalanmasıdır. Diğer ta
raftan Ankara Senatörü Sayın Hıfzı Oğuz Bek-
ata ve arkadaşlarının verdikleri diğer bir tek
lifle imar mevzuuna aykırı meskûn ve mamur 
sahalarda yapılan yapıların 6785 sayılı Kanu
nun 18 nci maddesinin mâni hükmüne rağmen 
bu hizmetlerden faydalandırılmaları hakkında 
bir teklif el'an komisyonumuzda müzakere ha
lindedir. Gerek komisyonda müzakere halinde 
bulunan arz ettiğim teklif, gerekse Heyeti Umu-
miyeye gelen şimdi önümüzde bulunan teklif, 
her ikisi de, arz ettiğim gibi imar Kanununun 
18 nci maddesinin, bir beldede meskûn ve ma-

(1) 83 S. Sayılı basmayazı tutanağın şonun
dadır. 
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mur saha ile; bunun dışında kalan gecekondu 
sahalarının âmme hizmetinden faydalanmasını 
hedef tutmaktadır. Her iki teklif bir araya ge
tirildiği zaman bu türlü âmme hizmetlerinden 
mevcut mevzuat muvacehesinde faydalanamı-
yan meskenlerin, hizmetlerden faydalanması, 
mevzuubahsolan 18 nci maddenin ilgası ile 
mümkün olabilecektir. Komisyonumuzda bugün 
cereyan eden ve esası Sayın Hıfzı Oğuz Bekata 
ve arkadaşlarının teklifi olan mevzuatın müza
keresi esnasında, Hükümet mümessili îmâr ve 
îskân-Bakanlığı mensupları bu ihtiyacın 6785 
sayılı Kanunun 18 nci maddesinin büyük bir 
kısmının ilgasını ihtiva eden bir teklif ve tasarı 
ile mümkün olabileceğini, böyle, parça parça 
kanunlarla, mmeleketin ve şehircilik esasının 
ruhunu teşkil eden 6785 sayılı Kanunun zede
lenmemesi gerektiğini beyan ettiler. Komisyo
numuz, esası ve esprisi itibariyle bu teklifi mu
vafık gördüğünden gerek Hükümetten gelecek 
bir tasarı ve gerekse bu mevzuu benimsiyecek 
arkadaşların verecekleri tekliflere intizaren mü
zakere mevzuu olan tasarının geri alınmasını 
muvafık gördü. Bu sebeple bu teklifi geri alma
mıza müsaadelerinizi istirham ediyorum. 

IÇÎŞLERÎ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA
MI ERTEM (Edirne) — Söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA

MI ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşla
rım, İmar ve İskân Komisyonu ile İçişleri Ko
misyonu arasında bir görüş farkı mevcuttur. 
İmar ve İskân Komisyonunda görüşülmekte 
olan kanun teklifiyle bu teklif arasında bir fark 
vardır. O teklif, imar hudutları dâhilinde bulu
nan binaların muhtelif sebeplerle kullanma izni 
alamamalarından mütevellit iskân edilmemeleri
ni önlemek maksadiyle yapılan bir tekliftir. Bu 
kanun teklifi ise, bunun tamamen dışındadır. 
İmar sahaları dışında olup içtimai zaruretleri
mizin meydana getirdiği ve Hükümetin bütün 
gayretlerine, bunları önlemek istemesine rağ
men, devam eden gecekondu içerisinde oturan 
kimselerin durumlarını biraz daha düzeltmesini 
temin ve sefaletlerini biraz olsun azaltmak mak
sadiyle teklif edilen bir kanun tasarısıdır. 

Bu teklif ile, gecekondularda yaşıyan kimse
lerin de belediye hizmetlerinden istifade ettiril
mesinin temini istenmiştir. Teklif tamamen ay
rıdır. Hiçbir şekilde imar sahaları içerisinde, 
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İmar Kanununa aykırı yapılan inşaatlara bele
diye hizmetlerinin götürülmesi teklifi, bu teklif 
içerisinde değildir. Bu teklifin sebebi, Hüküme
tin bütün mâni tedbirlerine rağmen önliyeme-
diği gecekondu dâvasında biraz daha insani 
şartların gelmesini temin etmektir. Yoksa İs
kân Kanunu gelir, Mesken Kanunu gelir ve ge
cekondular yıkılıp kaldırılırsa bu mesele kendi
liğinden hallolacaktır. Aksi takdirde vatandaş 
bu gecekonduları yine yapar. Bugünkü durumu
muz bunun açık misalidir. Eğer teklifimiz ka
bul edilirse bu mesele kendiliğinden halledile
cektir. Onun için bu kanun teklifi üzerinde 
İmar ve İskân Komisyonunun görüşleri bizim
kiyle aynı değildir. Tekrar ediyorum, bu ka
nunla Hükümetin bütün gayretine rağmen mâni 
olamadığı gecekondularda yaşıyan insanların, 
bu katiyen iyi olmıyan şartlarının biraz daha 
fena hale sokulmaması, Mesken Kanunu 
çıkıp bu gayrisıhhi binalar yıkılmcaya kadar 
kendilerine belediye hizmetlerinin götürülme
sinden ibarettir. Onun için, bendeniz bu kanun 
teklifinin konuşulmasını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Süreyya Koç. 
SÜREYYA KOÇ (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu kanunu teklif eden arkadaşla
rınızdan birisi olarak, bu kanun teklifi ile han
gi maksadı istihdaf ettiğimizi kısaca arz etmek 
isterim. 

İlk nazarda, gecekondu dâvasını, yani mem
leketimizin büyük şehirlerinin etrafını bir sefa
let yuvası haline sokan gecekondu mevzuunu 
teşvik eder gibi görünen bu kanun tasarısı as
lında tamamen bunun tersi bir gayeyi istihdaf 
eder. Hakikaten, «Göz görmeyince gönül katla
nır» fehvasınca, karşısında pırıl pırıl elektrik
lerin yandığı, şırıl şırıl çeşmelerinin aktığı ve 
otobüslerinin devamlı olarak işlediği şehirlerde, 
buna hasret kalan vatandaşlarımızın haklarını 
korumak, dolayısiyle onlara da şehirli muame
lesinin yapıldığı bütün medeni imkânları ha
zırlamak maksadiyle getirilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, biraz evvel İçişleri Ko
misyonu sayın sözcüsünün ifade ettikleri gibi, 
bu kanunun kabulü ile vatandaşlarımızın bü
yük bir kısmı, şehirli vatandaşların yaşama se
viyesine çıkartılacaktır. Bu, belediye imkân
larından istifade edildiği nisbette olacaktır. Bu 
şartlar içerisinde ifade etmek isterim ki; Hü
kümet gecekondulara mâni olamıyor, alamamış-

— 583 



M. Meclisi B : 118 
tır. Böyle binlerce on binlerce evler kurulmuş- I 
tur. Buralarda da on binlerce insan yaşamakta- I 
dır. Bunların yaşadıkları bölgelerde, mahalle
lerinde ne belediye, ne emniyet ve ne de nu-
marataj vardır. Bakanlıkların ve âmme idare
sinin hiçbir imkânı bunlarda yoktur. I 

Sefalet faziletin yıkılmasında en büyük amil- I 
dir. Buralarda ilk yardım teşkilâtı ve sağlık hiz- I 
metleri de yoktur. Vaziyet böyle olunca bura
daki vatandaşlar her hangi bir hastalıktan do- I 
layıdır ki, hastalarını baktıracak İmkâna sahip 
değillerdir. Elektriği yok, otobüsü yok, suyu 
yoktur. 

Bunların daha da üzerinde yok olan bir şey 
vardır aziz arkadaşlarım, emniyet teşkilâtı yok
tur. En kolay ve en emin en lüzumlu dâva, 
haberleşme hürriyetidir. Bunun dahi bu ma
hallerde olmadığı belirtilmektedir. Çünkü, nu-
marataj sistemi yoktur, numarataj sistemi ol
mayınca orada yaşıyan vatandaşlara ne bir mek
tup gelmektedir, ne de bir telgraf alabilmek
tedirler. Bu şartlar içerisinde biz belediye teş
kilâtının buralara getirilmesini ve buralarda 
oturanların da insan gibi yaşamalarının temin 
edilmesini istedik. Haddizatında hakikaten ge
cekonduların ıslahı şarttır. Belki Hükümetimiz 
de bunu plânlamada yapacaktır, tfakat bunun 
için zamana ihtiyaç vardır. Bu dâvayı bir an ev
vel halletmek istedik. Buralarda oturan on bin
lerce insanların sıkıntı içinde yalamalarına gön
lümüz razı olmadı. 

Muhterem arkadaşlarını, bâzı fikirler orta
ya atılıyor. Meselâ deniliyor ki, «Burada ya
şıyan vatandaşlarımız köylüdür; köylerden gel
mişlerdir. Köyden gelmiş oldukları için de bu
radaki yaşayışları normaldir. Zaten onlar köy 
hayatına alışkındır.» Bu gibi fikirler seni edi
liyor. Arkadaşlar bu gibi görüşler burada ya
şıyan vatandaşlarımızın sefaletine sebebolmak-
tadır. Aziz arkadaşlarım, memleketin, yani bü
yük şehirlerin tabiî bünyesi gecekonduyu ya
ratmaktadır. Neden yaratmaktadır?... En ba
sit misâl, şu bize hizmet eden, reylerimizi top-
iıyan şu arkadaşlar üç - dört yüz lira ile yaşa
maktadırlar. Bunlar, bu para ile nerede ya
şayacaklardır?... Gidin bir bakanlığa, orada is
tihdam edilen çeşitli odacılar, çeşitli hizmet er
babı vardır. Hepsi insandır bunların. Bina
enaleyh şehirlerde yaşıyacaklardır. Şehirin için
de yaşiyacakları yer neresi olabilir?... Kızılay, j 
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Yenişehir, Maltepe değildir şüphesiz, öyle ise, 
tabiî olarak memleketin bünyesi, bu gibi vatan
daşlarımızın böyle yerlerde yaşamalarına imkân 
veriyor. Ama küçük bir yerde yaşıyor diye in
sani hakları ellerinden alınamaz. Bu kanaatla-
dır ki, biz bu kanunu getirdik. Bu kanunun ge
tirmekle güttüğümüz amacı tekrarlıyarak arz 
ediyorum ki; şehirlerde yaşamak zorunda bu
lunan şehirlinin ihtiyacını görmek durumunda 
olan bu vatandaşların medeni ihtiyaçlarını, bu 
kanunla belediyelerin de imkânları nisbetinde 
onlara ellerini uzatmak zorunda kalacaklardır. 
Bu bakımlardan bu kanunun kabul edilmesini 
arz ve teklif ediyorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Efen

dim usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

.MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) - - Muh
terem arkadaşlarını, gündeme alınmış olan bu 
kanun teklifi üzerinde içişleri Komisyonu ile 
İmar ve İskân Komisyonu arasında bir ihtilâf 
belirmiştir. Kanunun tümü üzerinde konuşma
nın doğru olmadığı kanaatindeyim. Riyaset Di
vanı, evvelâ bu ihtilâfı hal eder, böylece tek
lif geri mi alınacak yoksa tekrar mı gönderile
cek bunları tesbit ettikten sonra tümü üzerin
de söz verir. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
BAŞKAN — Riyaset Divanı bu kanaatte, de

ğildir. Komisyon sözcülerinden daha evvel söz 
almış olduğu için, konuşan arkadaşa söz vermek 
mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

COŞKUN KIRCA (IştanlbuJl) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN - - Şimdi söz sırası komisyonun
dur. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) - Usul hak
kında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
COŞKUN KIRCA (lstanibuJİ) — Muhterem 

•arkadaşlarını, Mamdan Erdemir arkadaşımızı 
Ibdr noktada tereddüde sevk eden husus şu olsa 
gerek : içtüzüğün 35 nci maddesinin 1 nci fık
rası. Bir lâyiha veya bir teklifi, Heyeti Umu-
ımiyede, başlıca aidolduğu encümen müdafaa 
eder, der. 

tkinci fıkrası ise: «Diğer bir veya daha ziya
de encümende aynı lâyiha ve teklif hakkında 
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müzakere geçmiş ve mazbata tanzim kılınmış ise, 
o encümenler yalnız kendilerini aidolan madde 
veya kısımları müdafaa ederler.» der. Şimdi bu 
konu için 2 muhterem komisyon birden yer al
mış bulunmaktadırlar. Genel Kurulda tmar ve 
iskân Komisyonu mu, yoksa İçişleri Komisyonu 
mu bu lâyiha veya teklifi, başlıca aidoiduğu en
cümen sıfatı ile müdafaa edecektir? Bu vaziyet
te hangi komisyon hangi metni kendine mal et
mektedir. Memduh Erdemir arkadaşımızın tered
dütleri yerindedir ve arkadaşımız tereddüdet-
mekte haklıdır. Umumiyetle müzakereye konu 
dlan raporu getiren encümen Genel Kurulda ko
misyon yerini işgal eder; diğer encümenler de 
İçtüzüğün ikinci fıkrası gereğince kendilerine 
ait hususlarda icabında söz alırlar. Şimdi, ben
deniz, Riyasetten şu suale cevap vermelerini is
tirham edeceğim : 

Bu kanun teklifinin başlıca aidoiduğu komis
yon tmar ve İskân Komisyonu mudur, yoksa 
İçişleri Komisyonu mudur? Bir kere bu hususu 
tesbit edelim. Istidraden arz edeyim; Meclisi
mizde, öteden 1)eri mevcut tatbikata rağmen, hâ
lâ, müstakar bir neticeye ulaştırılamamış bir 
tatbikat var. Ballıca ait olduğu encümen, tek
lifin ilk defa sevk edildiği encümen imidir, yok
sa teklifi en son görüşen encümen midir? Ben 
bâzan, yetkililerden, teklifi il'k olarak görüşen 
encümen olduğunu işitiyorum. Ama, mantık şu
nu gerektirir ki; başlıca ait olduğu encümen 
kendisinden önce muayyen hususlar dolayısiyle 
bir teklif ve lâyihayla ilgili olan encümenlerin 
mütalâalarını muhtevi mazbataları gördükten 
sonra kendi kararını verirse, başlıca encümenin 
aidoiduğu vazifeler daha iyi yerine getirilir. Tâ
li olarak ilgili encümence esas encümene ışık 
tutmakla görevlidirler. Esas encümen hangisi 
ise teklif ve lâyihanın Muhterem Riyaset Diva
nınca o encümene en son olarak havalesi en doğ
ru yol olsa gerektir. Şimdi burada raporu son 
defa tetkik etmiş olan encümenin İçişleri En
cümeni olduğunu görüyoruz. Ama, bugüne ka
dar mevcut olan tatbikatta, bâzı hallerde Yük
sek Riyasetin takdirine göre bir mevzu ile esas
ta ilgili encümenin mevzuu daha önce incelemiş 
olduğunu da görüyoruz. Bu durumda, şimdi, 
Heyeti Umumiye hakikaten meselenin içinden 
çıkamaz durumdadır. 

Bu itibarla, muhterem Riyaset Divanı, ev
velemirde bu konuda İçişleri Komisyonunun mu, 
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yoksa İmar ve İskân Komisyonunun mu esas 
komisyon olduğu hususunu Yüksek Heyetinize 
tebliğ etmesi lüzumuna kaaniim. Yüksek Heyeti
niz, bundan sonra bugünkü tatbikat ve İçtüzük 
gereğince arzu Ibuyurursa İçişleri veya İmar ve 
İskân komisyonlarının metinlerinden birisinin 
müzakereye esas tutulması yolunda bir takrir 
kabul edebilir. Bu, kendi bileceği bir iştir. Fa
kat evvelemirde Yüksek Riyasetten hangi encü* 
menin metninin müzakere konusu edileceğini 
lütfen, Genel Kurula tebliğ etmelerini rica edi
yorum. Bu suretle birçok arkadaşlarımızın te
reddüdü ortadan kalkmış olur. 

BAŞKAN — Coşkun Kırca arkadaşımızın 
konuşmaları iki fikri ihtiva ediyor; birincisi 
görüşmekte olduğumuz İmar ve İskân Komisyo
nunun raporu ile İçişleri Komisyonu raporu 
arasında ihtillâf var. Halen (görüşülmekte iolan 
rapor hangi komisyonun raporudur, diye sor
dular? Derhal cevap arz edeyim M, görüşülmek
te olan rapor, İmar ve İskân Komisyonunun ra
porudur. 

COŞKUN KİRCA (İstanbul) — Teşlekkür 
ederim, Redls Beyefendi. 

BAŞKAN (Devamla) — İkinci kısma gece
lim : Riyaset Divanı (tarafından, komisyonlara 
ıhavale edilen teklifler vie tasarılar birçok ko-
mlisyonliarı ihtiva eder. Meselâ; Adalet Komis
yonu, Maliye Komisyonu diye devam eder. Bu 
balkımdan ortada bilr tereddüt mevcut. Bunlar
dan hangisinin muteber olacağına dair sorular 
vardır. Millet Meclisi müzaikeıre tarihlinde bugü
ne kadar cereyan eden teamül şudur : En son 
hangi komisyonda rapor hazırlanmışsa, en son 
hangi rapor karara bağlanmışsa o rapor müza
kere edilir. Bâzı kanunlar vardır ki, kompetan 
bir enıcümen dururken en son o mesele başka 
bir komisyonda müzakere edilmektedir. Bu me
sele bugüne kadar halledilmiş bir mesele 
değildir, Meclisin İçtüzüğü eldedlir. Günün bi
rinde huzurunuza gelecdk ve o vakit ihtilâf 
kökünden halledilmiş olacaktır. Mâruzâtım bu
dur, tbilnıem tatmin edebildim mi? 

İmar ve İskân Komisyonu. 
İMAR VE İSKÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İBRAHİM İMİRZALIOĞLU (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, Komisyonumuz... 

BAŞKAN — Muhterem hatip, Heyetâ Aliye 
epey tenevvür etti, bu bakımdan lütfen «uhde* 
sini arz edin. 
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İBRAHİM IMÎRZALIOĞLU (Devamla) — 

Muhterem arkadıaşlar, gerek komisyon olarak 
ve gerekse şahıs olarak,, sayın îçüşleri Komis
yonu Sözcüsünün gecekondu sakinlerinin âeiil 
maddi ihtiyaçlarının ne derecede şiddetle ımev-
uudolduğu ve bunların bir an evvel tatmin ©dil
mesi lâzımgeildiği hususundaki mütalâalariyle 
aynı fMirdeyiz. AnlcaJk, gerek İçişleri' Komis
yonu ve gerekse komisyonumuzun tedvin ettiği 
şekille, bilhassa geçici beşinci maddenin tat
bikatında birçok aksaklıkların meydana çıka
cağı yapılan müzakereler ve münajkaşallar neti
cesinde ortaya çıkmıştır. Nazari olarak şehir
lerin bir ımeslkûn sahası, bir hrnar sahası, bir de 
nâzını plân sahası var. Bunların nazari olarak 
birbirlerlinden ayrı bulunması lâzımgeliyor. Fa
kat tatbikatta görülüyor ki, bu hudutlar muh
telif yerlerde ve muhtelif şekilde t©dahül edi
yor. 

Şimdi bu kısa izahattan sonra içişleri Ko
misyonunun tedvin ettiği geçici 5 nci maddeyii 
okuyorum : (Belediye hudutları içinde ve fa
kat iskân hudutları, dışında) Bazan tatbikatta 
belediye hudutları iskân hudutlarını aşıyor; 
bazan da iskân hudutları beleliyie hudutlarını 
aşıyor. 

İmar ve İskân Komisyonunun, yani Komis
yonumuzun tedvin lettdği şekilde is© (Belediye 
hudutları içinde fakat imar pllânı hudutları dı
şında) tâbiri kullanılıyor. Bu gayet mücerret 
bir tarif olarak kalıyor*. Aynı zamanda kanun 
tatbik ©düdükten sonra bakıyoruz ki, yanyana 
bulunan iki meskenden; birisinin ruhsatı falan 
olmadığı, imar Kanunundaki lâzinıieye riayet 
etmediği halde, bu tasarı kanunlaştığı takdirde, 
nizamnameye, mevzuata riayet ©tmiyerek yapı
lan inşaat âmme hizmetlerânlen faydalanıyor. 
öbür taraftan, ruhsat almalk suretiyle yapılan 
inşaat, ruhsat almaksızın ilâve bir kısım, sebe
biyle bu hizmetlerden faydalanamıyor. Bu çje-
lişmezleri önDe'mek ve muade/letsizlifcleri bida
yetinde telâfi etmek için en iyi çarenin 6785 sa
yılı Kanunun mânıi hükmünün kaldırılma®, ol
duğu kanaatline vardık ve bu sebeple komisyo
numuzun raporunun geriverilmesinâ arz ve 
istirham ederim. Mâruzâtım hundan ibarettir. 

İ9.9.İ962 

BAŞKAN 
nuştu... 

Efendim, iki komisyon da ko-

0:1 

Bakan Bey, ne hakkında Ikonu-

İÇlŞLERl KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLHA
MI ERTEN (Edime) — Efendim, bu mevzuda 
komisyonumuz adına söz istiyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERÎM GÖKAlf (istanbul) — Reis Bey, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN 
saçaksınız ? 

İMAR VE Î^KÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERİM GÖKAY (istanbul) — imar ve iskân 
Bakanı olarak elbette bu mevzuda konuşacağım. 
Başka ne hakkında ikonuşacağum ? (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, teklifi reye 
koyacağım. Bu mesele halledilmeden konuşma 
olamaz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERİM GÖKAY (Devamla) — Hükümet olarak 
görüşlümüzü arz edeceğim, (Gürültüler, «Bakan 
konuşsun» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Rahat rahat konuşalım, müdahaleye ne lüzum 
var? Akademik olarak görüşmeler yapılıyor, 
çok rica ederim yapmayın. 

İmar ve iskân Komisyonu, raporunun kendi
sine geri verilmesini istiyor. Esbabı mucibesini 
arz etti. Bu hususta Iblir de takrirleri var. Bu 
takriri oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş, mesele de bitnüşir. 
(Gülüşmeler) 

13. — İstanbul Milletvekili Ahmet Oğuz üe 
Elâzığ Milletvekili Nurettin Arduçoğlu'nun 193 
sayılı Gelir Yergisi Kanununun bâzı maddele
rinin kaldırılması hakkında. Bitlis Milletvekili 
Müştak Okumuş'un. 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 114, 115, 116 ve geçici 9 ncu mad
delerinin yürürlükten kaldırılmasına dair ve 
Trabzon Milletvekili Ali Şakir Ağanoğlu ile 
İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 114 ve 116 ncı ve 
muvakkat 9 ncu maddesindeki servet beyan
namesinin mükelleflere iadesi hakkında kanun 
teklifleri ve Maliye ve Bütçe komisyonları rapor
ları (2/109, 2/113 ve 2/121) (S. Sayısı: 147) 

(«Maliye Bakanı yok» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bu kanunun müzake
resinin tehirini Başbakan ve müşterek parti 
grupları istiyorlar. Bu husustaki takriri okutu
yorum : 
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Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet Oğuz ile 
Elâzığ Milletvekili Sayın Nurettin Ardıçoğlu'-
nun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin kaldırılması hakkında, Bitlis Mil
letvekili Sayın Müştak Okumuş'un aynı kanu
nun 114, 115, 116 ve geçici 9 ncu maddelerinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair ve Trabzon 
Milletvekili Sayın Ali Şakir Ağanoğlu ile istan
bul Milletvekili Sayın Oğuz Oran'm yine aynı 
kanunun 114, 116 ve muvakkat 9 ncu maddele
rindeki servet beyannamesinin mükelleflere ia
desi hakkındaki kanun teklifleri ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları yüksek huzurunu
za gelmiş bulunmaktadır. 

Ancak, bu mevzuda, Hükümet programında 
tesbit edilen esaslara göre hazırlanan tasarı 
20 Ağustos 1962 tarihinde Yüksek Meclise su
nulmuş bulunmaktadır. 

Gündemde bulunan kanun teklifinin Bütçe 
Komisyonunca kabul edilen şekliyle Hükümeti
mizce hazırlanan tasarı esas itibariyle aynı ga
yeye matuf bulunmakta ise de, vergi tekniği ve 
tatbikat bakımından bâzı usule mütaallik hü
kümleri ihtiva eden Hükümet tasarısının mak
sadı daha iyi temin edeceği kanaatindeyiz. Bu 
sebeple gündemde bulunan tekliflerin, Hükü
met teklifi ile birlikte müzakeresini temin mak-
sadiyle, komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 

Malatya 
İsmet inönü 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tekliflerinin servet beyannameleri konusunda 
gelmiş Hükümet tasarısiyle bir arada mütalâa 
edilmek üzere Maliye ve Bütçe komisyonlarına 
iadesini arz ve teklif ederiz. 
C. H. P. Grupu adına Y. T. P. Grupu adına 

istanbul G. B. V. 
Suphi Baykam Hatay 

Sekip inal 
C. K. M. P. Grupu adına 

Sivas Kütahya 
Cevad Odyakmaz Rauf Kıray 

BAŞKAN — Efendim, bu iki tasarının teklif 
veçhile komisyona iadesini oya sunuyorum, ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 9 . 9 . 1962 0 :1 
Açık oylarınıza 4 kanun arz edilmişti, butl" 

lara oyunu kullanmıyan arkadaşlar varsa lütfen 
kullansınlar, efendim. 

10. — Millî Güvenlik Kurulu kanunu tasarısı 
ve Millî Savunma ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/179) (S. Sayısı : 157) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz 
istiyen var mı?. Yok. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka

daşlarım, gündemin bir defaya mahsus görüşü
lecek maddeleri arasında beşinci sırada bulunan 
Millî Güvenlik Kurulu kanun tasarısı büyük bir 
ehemmiyet ifade etmektedir. Bu tasarı, Başba
kan, Başbakan Yardımcısı ve bu Güvenlik Ku
rulunun başında bulunan yetkili şahısların bu
rada bulunması ile ancak müzakere edilebilir. 
Bugün gündemin bu maddesine gelineceği tah
min edilmediği için yetkili arkadaşlarımız ve 
Hükümet temsilcisi bulunmamaktadır. Böyle 
çok mühim kanun tasarısının görüşülmesinde 
yetkili arkadaşlarımızın bulunmaları zaruridir. 
Bu sebeple beşinci sıradaki bu kanunun görü
şülmesinin gelecek birleşime talikini Yüksek 
Riyasetten ve Yüksek Heyetten istirham etmek
teyim. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın mütalâaları doğ
rudur. Ama, Kabinenin başı olan Sayın Başba
kan buradalar Buna lüzum hissediyorlarsa işa
ret buyurabilirler. Arkadaşların burada bulun
maları lâzım derlerse kabul ederiz. Demedikle
rine göre biz bu teklifi görüşmek zorundayız. 
Hiçbir vekil olmasa idi hakkı âliniz vardı. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Başbakanın ken
dileri tehir edilsin, diyorlar. 

BAŞKAN — Ama, siz tercüman olamazsınız. 
(Gülüşmeler) 

BAYINDIRLIK BAKANI ILYAS SEÇKÎN 
(Ankara) — Sayın Başbakan gelecek birleşime 
tehirini rica ediyorlar. 

BAŞKAN — Bu talebi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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14. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 

Şen'in, 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü madde
sinin (m) bendinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/28) (S. 
'Sayısı: 161) 

BAŞKAN — Efendim, bu teklif hakkında 
iki birleşim evvel Adliye Vekili müddet istemiş
lerdi. Henüz müddet bitmedi. Şayet hazır olsa
lardı, kürsüye davet edecektim. 

Reylerini kullanmıyan arkadaşlar var mı? 

15. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir teknik okul açılmasına dair 6374 sayılı Kanu
na bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/104) (S. Sayısı: 214) (1) 

BAŞKAN — Lütfen komisyon yerini alsın. 
(Kannunun tümü üzerinde konuşmak istiyen 

var mı?.. Yok. Maddelere geçilmesini tasvibini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik 
Okulu açılmasına dair 6374 sayılı Kanuna bir 

madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6374 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Ek madde— Zonguldak Maden Teknik Oku
lunun; îstanbul Teknik Üniversitesine bünyesi 
içerisinde faaliyet gösteren Teknik Okuluna bir 
şube olarak bağlanmış bulunması dolayısiyle; 
Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle 
merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 
4926 sayılı Kanunun 1 sayılı cetveline bağlı VI 
işaretli «Meslekî ve teknik öğretim dairelerine 
bağlı okullar ve görevler» kısmından ilişik cet
velde yazılı kadrolar çıkarılarak 6374 sayılı 
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvele eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

(1) 214 S. Sayılı basmayazt tutanağın sonun-
dadtr. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 

Yok. Maddeyi oya sunuyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum, ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci müzakeresi bitmiştir. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir, efendim. 

' 16. — Ahvali şahsiye ile ilgili belge örnekle
rinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutul
ması hakkındaki 26 Eylül 1957 tarihli Sözleş
menin uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/128) (S. Sayısı: 215) (1) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz 
istiyen?.. Yok. Maddelere geçilmesini oya su
nuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ahvali şahsiye ile ilgili belge örneklerinin pa
rasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması 
hakkındaki 26 Eylül 1957 tarihli Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 26 Eylüll 1957 tarihinde Lük-
semburg'ta imzalanan Ahvali şahsiye ile ilgili 
Ibelge örneklerinin parasız verilmesi ve tasdik
ten muaf tutulması hakkındaki Sözleşmenin 
onaylanması uygun görülmüştür. 

BAŞKAN — Madde ıhakkmda söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaibuH edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun, yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde Ihakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi 10ya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini İç
işleri ve Dışişleri Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul ede-riler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir efen
dim. 

(1) 215 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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17. — Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz 

ile Konya Milletvekili trfan Baran'ın, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/161) (S. Sayısı: 226) (1) 

BAŞKAN — Bu kanun hakkında Cevad Od-
yakmaz arkadaşımızın öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hakkında (bir takrirleri var. Kendi
leri öncelik teklifi yapamazlar, öncelik teklifi
ni Komisyon ve Hükümet yapabilir. Maddelere 
geçilip önerge okunduktan sonra ivedilikle gö
rüşülmesi hususu oyunuza konulabilir. 

Şimdi kanunun tümü üzerinde söz istiyen var
sa söz vereceğim efendim, var mı?. Yolk. Mad
delere gedilmesini toyunuza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi arkadaşımızın takririni okuyoruz. 
Takrirdeki (öncelik) kelimesi okunmıyacak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Mndemin (birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında ve 9 ncu sırada bulunan 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici hir mad-

. de eklenmesine dair kanun teklifinin ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

BAŞKAN — Takrir hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Ferda Bey. 

FERDA G-ÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, sayın başkan öncelik ve ivedilik tek
lifini ikiye -ayırarak, «Öncelik teklifi ancak 
Komisyon veya Hükümetten gelebilir, bunu 
oyunuza sunmıyacağım, ivediliği oyunuza ko
yacağım.» buyurdular. Ve tatbikatta da böyle 
yapıyorlar. Eğer yanılmıyorsam, bir teklif ve
ya tasarının Meclisi Âlide bir defa görüşülme
sini öncelikten çok ivedilik tanzim eder. Bir 
kanun öncelikle çıkarılacak vasıfta olur ve ge
rek komisyon veya gerek Hükümet tarafından 
ivedilikle geçmesi hususunda Heyeti Umumiye-
ye hir teklif vâki olursa ve bu tüzüğün kay
dettiği hususları derpiş ederse ve bu teklif Yük
sek Heyetinizce kabul edilirse hu suretle ancak 

(1) 226 S, Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

19.9.1962 0 : 1 
ivedilik kararı alınmış olur. Bu takdirde nor
mal kanun prosedürünün dışına çıkılır. Bu pro
sedürün dışına çıkmak için de kanunun çok mü
him bir hususu kapsaması, cari muamelâtla il
gili olması, ilâh, lâzımdır. Şimdi Sayın Riyaset 
önceliğe ehemmiyet verdiler. Asıl mühim olan 
ivediliği serbest tuttular. Bu husus oyunuza arz 
edilecek, kabul edilirse bir defa 'görüşülecek vo 
bir daha huzurunuza gelmiyecek. Yanılmıyor
sam tatbikatta bir yanlışlık var. Elimde Nizam^ 
name yok, tetkik edemedim ve bu şekilde hu
zurunuza çıktım. Yanılmışsam özür dilerim. 

BAŞKAN — 'Efendim, Ferda Güley arkada
şımızın mütalâasına cevap arz edeyim: 

Mademki, ellerinde İçtüzük yoktur; bende
niz kendilerine lâzımıgelen izahatı vermiş ola
yım. 

Arz ettiğim gibi, ivedilik teklifi yetkisi an
cak Hükümetin ve komisyonlarındır. 

Şimdi, ivedilik, yani aceleılikle, buyurduğu
nuz ıgilbi, bir defada müzakere edilip kabul edi
lir hir kanun. 

FERDA OÜLEY (Ondu) — Önemli olan 
budur. 

BAŞKAN — Siz diyorsunuz ki, esbabı raıı-
eibejyi kavramadan Riyaset oya sunuyor. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Kavramadan 
değil. 

BAŞKAN — Onu demek istediniz. 
Şimdi', ivediliği gerektiren sebep hakkında 

bir takrir var. Bu takrir okunduktan sonra 
oya. sunuluyor. Oy kullanacak arkadaşımız, es
babı mucibeyi kavramış olacak ki, ona göre 
müspet veya menfi oy verecek. Bununla bera
ber Iben ilgili maddeyi okutuyorum, içtüzük 
Madde 70: 

«Bir kanun lâyihası veya teklifi hakkında, 
ya takdim edilirken yahut 1 nci müzakeresin
den evvel Hükümet, teklif sahibi veya aidoldu-
ğu encümen. müstaceliyet kararı istiyeıbilir. Bir 
lâyiha veya teklifin yalnız bir defa müzakere
siyle iktifa edilmesi için Meclisin kabul edece
ği esaslı hir sebebolmadıkça müstaceliyet ka
rarı verilmez.» 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ARİF HİK
MET ONAT (Ordu) — Komisyon olarak biz de 
iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu kanunun ivedilikle görüşül
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Ekseriyetle 
kabul edilmiştir. 
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5434 sayıîı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa geçici bir madde eklenmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıda yazılıx 
geçici madde eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE : Emeklilik hakkı tanınan 
bir vazifede bulunduktan sonra açıktan Kuru
cu Meclis üyesi olanlar; 'bu kanunun yayımı ta
rihinden itibaren altı ay içinde yazı ile Sandığa 
müracaat ettikleri takdirde; haklarında millet
vekili seçilenler gilbi muamele yapılır. 

[Bu süreye ait emeklilik kesenekleri, halen 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olanların 
ödeneklerinden ve emeklilik hakkı tanınan bir 
vazifede bulunanların aylık veya ücretlerinden, 
tamamlanıncaya kadar her ay eşit taksitlerle 
fcesilmek suretiyle; Kurucu Meclis üyeliğinden 
ayrıldıktan sonra emeklilik hakiki tanınan bir 
vazifeye tâyin edilmemiş bulunanların kesenek
leri, 'Sandığa müracaat müddetinin 'bitiminden 
itibaren üç ay içinde kendileri tarafından top
tan Sandığa ödenir. 

Bu süreye ait emeklilik kesenekleri karşı
lıkları Türkiye Büyük Millet Meclisince top
tan ve derhal Sandığa verilir. 

BAŞKAN — Geçici maddeye numara veril
memiştir, zapta geçecektir, bu itibarla numara 
verilsin. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ARİF HİK
MET ONAT (Ordu) — Geçici maddenin numa
rası 107 oluyor efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yoık. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kaibul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi 'kaibul edenler... Kaibul 
etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Kanun tümünü oya arz etmeden evvel, tümü 
üzerinde konuşmak istiyen arkadaş var ise söz 
vereceğim. Var mı efendim? Yok. O 'halde kanu
nun tümünü oyunuza ara ediyorum. Kabul eden-
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ler... KaJbul etmiyenler... Kanun Meclisimizce ek
seriyetle kaibul edilmiştir. 

18. -— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 11 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 
65 ve 68 nci maddelerinde yazılı müracaat için 
yeniden üç aylık müddet verilmesi hakkında ka
nun teklifi ile Artvin Milletvekili Saffet Emina-
ğaoğlu ve 2 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda bâzı değişiklikler ya
pılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
sine dair 5951 sayılı Kanuna bir geçici madde ek
lenmesi hakkında 6980 sayılı Kanunun geçici 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (2/41, 
2/138) (S. Sayısı: 227) (1) 

BAŞKAN — Heyeti Umumiyesi üzerinde ko
nuşmak istiyen var mı?.. Yok. Maddelere geçil
mesini kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Komisyon bu geçici maddeye de numara ver
memiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA ARİF HİK
MET ONAT (Ordu) — 108 olacak. 

BAŞKAN — Maddeyi okutuyorum. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa aşağıda yazılı geçici madde ek
lenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 108. — Halen emeklilik 
ihakkı tanınan vazifelerde bulunanlardan : 

a) Geçici 65, 67, 68 ve 69 ncu maddelerle 
veya sonradan kaibul edilen hükümlerle tanınan 
süreler içinde; 

ıb) T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek ka
nunlarla, (borçlanması kaTbul edilen hizmetler için 
tanınan süreler içinde; 

c) Geçici 71 nci madde itle 9 . 6 . 1952 ta
rihli ve 5951 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde 
yazılı durumda olanlar için tanınan süreler için
de ; 

(1) 227 S. Sayılı basmayazı tutanağın SOVMU-
dadır. 
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ç) 102 nei ve geçici '30 ncu maddelerle 

12 . 6 . 1959 tarih ve 7350 sayılı Kamında yazılı 
süreler içinde; 

Borçlanma talebinde 'bulunmamış veya aldık
ları kesenek, tazminat veya toptan ödemeyi ge-
riveraıemiş olanlar için ilgili hükümlerde yazılı 
esas ve şartlar dâhilinde Iborçlanma dileğinde 
bulunmak, aldıkları paraları gelivermek üzere 
yeniden ('6) aylık süre tanınmıştır. 

Yukarıda yazılı durumlarda olup da bu ka
nunun yayımı tarihinde açıkta olanlardan, son
radan emeklilik hakkı tanınan vazifelere tâyin 
edilecekler için (6) aylık müracaat müddeti, tâ
yinleri tarihinden başlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Ne Maliye Baka
nı var, ne Emekli Sandığı temsilcisi var. 

BAŞKAN — Oya koydum, daha evvel söyle
se idiniz. 

Kalbul edenler... Etmiyenler... Kaibııl edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi 'kabul edenler... Etmiy eni er... Ka-
hul edilmiştir. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Balkanlar Kurulu 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci müzakeresi bitmiştir. 
(Soldan «ekseriyet yok» sesleri) 

19. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve 
kurumların idaresi hakkındaki 29 . 5 . 1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Tarım ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/161) (S. Sayısı : 228) (1) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz 
istiyen?.. Yok. Maddelere geçilmesini oya sunu
yorum, kabul edenler.. Etmiy eni er.. Kabul edil
miştir. 

(1) 228 S. Sayılı basma yazı tutanağın so-
nundadır. 
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Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurumla
rın idaresi hakkındaki 29 . 5 . 1926 tarihli ve 

867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tarım Bakanlığına aidolup 
hayvan hastalıklarına karşı aşı, serum, ilâç ve 
sair biyolojik maddeler imal ve istihsal eden ve 
Devlet tarafından finonse edilen, halen mevcut 
yeniden kurulacak «Enstitü, kurumlar, hayvan 
hastaneleri ve inekhaneler» döner sermaye ile 
çalışabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum, kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanuma 29 . 5 . 1962 tarih
li ve 867 sayılı Kanun hükümlerine uygun ola
rak yeni bir talimatname ile yürütülür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum, kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 19 . 9 . 1943 tarihli ve 4482 
sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum, ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kauun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum, ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Tarım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum, ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun 1 nci müzakeresi bitmiştir efendim. 

20. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Velioğlu 1308 doğumlu Tahir tînlü'-
ye vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/184) (S. Sayısı : 229) 
(D 

BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerin
de konuşmak istiyen var mı efendim? Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 229 S. Sayılı basma yazı tutanağın so-
nundadır. 
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Velioğu 1308 doğumlu Tahir Ünlü'ye vatani j 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkın

da kanun 

MADDE 1. — İstiklâl Savaşma 27 nci Alay 
Milis Bölük Komutanı olarak katılan ve istiklâl 
Madalyası ile taltif edilen, Velioğlu 1308 doğum
lu Tahir Ünlü'ye hayatta bulunduğu müddetçe 
vatani hizmet tertibinden ayda 500 lira maaş 
bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenıler Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kubul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci görüşmesi bitmiştir, efen
dim. 

Efendim, oyunuza arz edilen 4 kanunun oy
lama neticeleri tasnif edilmiştir, arz ediyorum. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 31.02, 31.05 
pozisyonlarına dâhil gübrelerin Gümrük Vergi
sinden muafiyetine dair Bakanlar Kurulu Ka-
rarnaresinin onanması hakkındaki kanun tasarı
sına verilen oy sayısı (252), kabul (252).. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 88.02 pozis
yonuna dâhil bir kısım eşyanın Gümrük Ver
gisinden muafiyetine dair Bakanlar Kurulu 
Kararnamesinin onanması hakkındaki kanun 
tasarısına verilen oy sayısı (262), kabul (261), 
çekimser (1).. 

Millî Eğitim Bakanlığınca, 7475 sayılı Ka
nunla açılacak iki teknik 'okula ilâveten Zon
guldak'ta yeni !bir teknik lOİkul 'açılması hakkın
daki kanun, tasarısın» verilen oy sayısı (264); 
kabul. (264). 

Gümrük Giriş Tarife 'Cetvelinin 87.01 pozis
yonuna dahil traktörlerin Gümrülk Vergilerinin 
% 15 nisbetine indirilmesine dair Bakanlar 
Kurulu Kararnamesinin onanması hakkındaki 
kanun tasarısına verilen oy sayısı (246) ; kabul 
(242) çekimser (4). 
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Bu suretle 'bu 'kanunlar Meclisimizce kabul 

edilmiştir. 

21. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletve
kili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve 
çalışma usullerinin düzenlenmesi hakkında, kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. 
Sayısı : 233) 

22. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın ve Erzincan Milletvekili 
Sadık Perinçek'in, Kamu iktisadi Teşebbüsleri
nin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlen
mesinin düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu (2/273) (S. Sayısı : 234) 

COŞKUN KIRCA • (İstanbul. 
misyon adına söz istiyorum. 

Geçici K<>-

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Istanibul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Ko
misyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin dü
zenlenmesi hakkındaki kanun teklifi, hu. geçici 
komisyonda çalışmış olan arkadaşlarımızın da 
manzum okluğu veçlhile, sistem itibariyle, uzun 
vadeli plânın yürürlüğe konması Ve bütünlüğü
nün korunması hakkındaki kanun teklifi ile ya
kından ilgilidir. 

Evvelâ, kanaatimce uzun Vadeli plânın yü
rürlüğe konması ve 'bütünlüğünün korunması 
hakkındaki kanun teklifi görüşülmeli ondan 
sionna Bütçe Karına Komisyonunun seçilmesi ve 
çalışma usullerinin düzenlenmesi hakkındaki 
'kanun teklifi göriişülnıelidir. 

Kaldı ki, çok mülhim esasları ihtiva eden bu 
kanunların müzakeresi sırasında, ilgili Bakan
ların 'bulunması lüzumu da aşikârdır. 

Diğer 'taraftan, Yüksek Heyetinizde şu sıra
da her ne kadar İçtüzük ica'bı ve Başkanlıkça 
vâikı uyarmalar neticesi b'ıv topluluk var, fakat 
böyle ehemmiyetli 'kanunların görüşülmesi için 
yeter bir ekseriyet olmadığı da aşikârdır. IBu iti
barla, ibendenizin komisyon adına teklifim şu
dur : 

Uzun vadeli plânın yürürlüğe 'konulması ve 
bütünlüğünün korunmasıl hakkındaki kanun 
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teklifine mütaallik, Geçi'ci Komisyonun ikinci I 
raporu ancak bugün milletvekillerine dağıtıla-
bilmi'ştir. Biz komisyon olarak, Ibu teklifin 
ehemmiyetine binaen, dağıtılmasından 48 saat 
geçmemiş olmasına rağmen dahi, gündeme alın
masını teklif edecek değiliz. Kanun teklifinin J 
üzerinde en geniş surette bir müzakerenin ve 
mutalbakatın tahassulunu temin için, muhterem 
milletvekillerinin hu raporu, ve wıa ilişik metni, 
teferruatiyle tetkik edelbilmelerii de zamana !bağ-
lı olduğundan bendenizin teklifim, gerek «Büt
çe Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi» gerek ««Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin T. B. M. 'Meclisinice denetlen
meği'» hakkındaki kanun tekliflerinin görüşül
mesinin gelecek 'birleşime 'bırakılmasını ve bu 
'kanunlardan önce yine gelecek birleşimde gö
rüşülmesi Tüzük hükümlerine göre mümkün 
olacak olan «Uzun vadeli plânın yürürlüğe kon
ması ve bütünlüğünün korunması» hakkındaki 
kanun teklifinin görüşülmesidir. 

BAŞKAN — Lütfen şurasını tavzih ediniz, 
arkadaşlar tenevvür etsinler. Yand gündemin 
13 ve 14 ııcü sırasında Ibulunan ve '6 . 7 . '1962 
tarîhinde raporları yazılmış olan bu iki tekli- | 
fin yeni gelecek olan teklifle tevMden görüşül- I 
mesi için tehiri isteniyor. 

GffiOM KOMİSYON GÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Tevhiden değil. Bundan 
sonraki Birleşim gündeminde, şimdi yeni dağı
tılmış olan ve sıra sayısı 232 ye 2 nci ek 'olan 
Uzun vadeli plânın yürürlüğe 'konması ve bü
tünlüğünün Ikorunmaısı hakkındalki kanun tek
lifinin birinci görüşülmesi yapılacak işler fara
şında ilk olarak; ondan donra Bütçe Karma Ko
misyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin dü
zenlenmesi (ha'kkındaki kanun teJklilfi ve ondan 
sonra da 3 ncü madde olarak, Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Mecli
since denetlenmesinin düzenlenmesi hakkındaki 
kanun teklifi yer almalıdır. Teklifim budur, 
efendim. ı 

BAŞKAN — Tehirini istiyorsunuz. | 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devamla) — Aynı zamanda (gündemin I 
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gelecek birleşim için (bu şdkilde düzenlenmesini 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun tdklifini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

23.— istanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/187) (S. Sayısı : 235) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı burada 
mı? Yok... Bir defaya mahsus olmak üzere ge
lecek Birleşime bırakıyorum. 

24. — Devlet memurları wylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağh 
(1) sayık cetvelin 4665 sayth Kanunla değiş
tirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadro
lar eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve geçici 
komisyon raporu (1/195) (S. Sayısı : 241) 

BAŞKAN —• Dışişleri Bakanı, yok... Vekili 
de yok. Bunu da bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek birleşime bırakıyorum. 

25. — Devlet Personel Dairesi kurulması 
hakkında 160 sayth Kanunun 8 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/173) (S. 
Sayısı : 244) 

BAŞKAN -~ Efendim, bu teklifin sonun
daki maddede «Bakanlar Kurulu yürütür» den
diğine göre, Saym Başbakan buradalar. Di
ğer bakanların da bulunmaları lâzım mı
dır? Bu hususu takdirlerinize arz ediyorum. 

DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR (An
kara) — Efendim, Başbakan Yardımcısı Sayın 
Hasan Dinçer bu işle görevlenlirilmiş bulun
maktadır. Kendileri yoklar. O bakımdan tali
kini rica ederiz. 

BAŞKAN — Alâkalı Devlet Bakanı bulun
madığından, bir defaya mahsus olmak üzere ge-
-*: bırakıyoruz. 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

0:1 

A) SÖZLÜ SORULAR YE CEVAPLARI 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Basın - İlân Kurumu Kararnamesinin yürür
lüğe girdiği günden bugüne kadar İstanbul, 
İzmir, Ankara ve Anadolu gazetelerine verilen 
ilâm, bedellerinin miktarına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/314) 

~ Soru sahibi Sayın İhsan Ataöv 
Burada. Sayın Başbakan da bu-

BAŞKAN -
buradalar mı?. 
r adalar... 

DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR (An
kara) — Sayın Başkan, Basın - Yayın-ve Tu
rizm Bakam bu işle tavzif edilmiştir. 

BAŞKAN — Basın - Yayın ve Turizm Baka
nı yoklar. O halle gelecek birleşime bırakılmış
tı r. 

2. — Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin 
Müftüo'ğ\lu'nun, 1962 yık bütçesiyle bina ve 
yol inşaat ve tamiratı için ne miktar ödenek ay
rıldığına ve 3. . 8 . 1962 tarihine kadar ne mik
tarının ihale edildiğine ve büyük ihalelerin ya
pılmamış olması sebebine dair Başbakandan 
sözlü soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı llyas 
Seçkin'in sözlü cevabı (6/355) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar. Başba
kan adına cepap verecek Bakan buradalar. So
ruyu okutuyorum. 

3 . 8 . 1962 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Sayın Başbakan ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasmı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Zonguldak Milletvekili 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

1. 1962 yılı bütçesinde bina, yol inşaatı 
ve tamiratı için ne miktar tahsisat ayrılmıştır? 

2. Bugüne kadar ( 3 . 8 . 1962) bu tahsisat 
ile ilgili ne miktar ihale yapılarak tamirat 
ve inşaata girişilmiştir. 

3. Memlekette işsizliğin had safhaya gel
diği ,piyasanm her gün biraz daha gerilediği 
bir devrede, inşaat mevsimininde geçmek üzere 
olmasına rağmen, büyük ihalelerin yapılmaması 
sebebi nedir? Bu ihalelerin işsize iş, piyasaya 
hareket getireceği hiç düşünülmemiş midir? 

4. İstanbul seyahatinizde (yakında gazete 
sayfaları ihale ilâhları ile dolacak) buyurmuş
tunuz. 

O günden beri bakıyorum her gün gazete
lerde vatandaşın menkul ve gayrimenkul malla
rının icraen satışına dair olan ilânlar hakika
ten artmaktadır. Beyanınızdan maksat bu ise 
istifayı düşünüyor musunuz? 

Bu değil ise ihaleler için Hükümet olarak 
hâlâ neyi bekliyorsunuz? 

Zonguldak Milletvekili 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
BAŞBAKAN ADINA BAYINDIRLIK BA

KANI İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, Zonguldak Mil
letvekili sayın Sadık Telkin Müftüoğlu'nun 
muhterem Başbakan tarafından cevaplandırılmak 
üzere verdiği sözlü soruya cevaplarımı, kendile
rinden aldığını talimat gereğince, arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; sayın Müftüoğlu so
rularının 1 ve 2 nci maddelerinde, bina ve yol 
inşaatı ve tamiratı içim 1962 bütçesinde ne mik
tar tahsisat ayrıldığını ve 3 . 8 . 1962 tarihine 
kadar ne miktar ihale yapılarak tamirat ve in
şaata girişilmiş olduğunu sormaktadır. 

Bina yapımı ve tamiratı için 1962 bütçesin
de ayrılan tahsisat yekûnu 335 873 915 liradır. 
Bu tahsisattan 3 . 8 . 1962 tarihine kadar mu
kaveleye bağlanmış işlenin toplamı 310 693 915 
liradır. Bu meblâğın ayrılan ödeneğe nisbeti 
% 92.5 ettiğine göre bakiye % 7,5 mı teşkil 
eden 25 180 000 liralık iş, «özlü soru ile tesbit 
edilen tarihe kadar henüz -mukaveleye bağlan
mamış idi. % 7,5 nisbetindeki kı'smm bu tari
he kadıar taahhüde bağlanmamış olması ise in
şaat projelerinin ımütaahhitleri tarafından ve
rilmemesi, gelecek senelere ısâri mukavele yet
kisinin alınmamış olması gibi çeşitli sebepler
den ileni gelmektedir. 

Yol inşaatı ve tamiratı için (Karayolu ve 
demiryolu dâhil) 1962 yılı bütçesiyle ödenek 
yekûnu 655 437 000+60 645 000=716 082 000 
liradır. Bu meblâğdan ^'Karayolları yapım ve 
onarımı işleri için ayrılan miktar 655 437 000 
lira 'olup bunlardan 3 Ağustos 1962 tarihine ka
dar mukaveleye bağlanmış veya emanet sure-
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tıiyle inşasına girişilmiş olan işlerim yekûnu 
649 125 000 liraya "baliğ..olduğuna göre ayrılan 
ödeneğin % 99 u ile bu mukaveleler ve emanet 
işlere devam olunmaktadır. 

Demiryolları inşasında ise durum şöyledir : 
Demiryollarının yapımı için 1962 yılı büıtçesiy-
le ayrılan 60 465 000 liralık ödenekten 3.8.1962 
gününe kadar taahhüde bağlanmış olan işlerin 
yekûnu 56 210 000 liraya baliğ olduğuna . göre 
bu işlere ayrılan ödeneğin % 94 ü halen taah
hüde bağlanmış bulunmaiktadr. Greni kalan 
4 410 000 liralık' işin mukaveleye bağlaıilması 
önümüzdelM günlerde ilkmal tolunacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; yulbarda iarz ©dilen 
rakamlar muvacehesinde .sayın Mûftüoğlu'nun 
sorularında kaydedildiği üzere bina ve yol inşa
atı ve onarımı işlerimde ihalelerin yapılmıaımış 
olması gibi bir vaziyet bahis konusu olmadığı 
kanaatindeyim. 

Şurasını da ifade etmek isterim ki, gereik 
emanet suretiyle ve gerekse mukaveleli olarak 
yürütülen inşaat ve onlarım işlerinin iş programcı
larında her haıugi bür aksama ve 'gecikme nıev-
cuit değildir. Şu anda Türkiye'de bayındırlık 
camiasına dâhil (bütün şantiyelerde işler fbüyük 
bir sürat içinde devam etmektedir. 

Hürmetlerimle arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
malûmuâliniz olduğu üzere her hâdisenin ıbir ni-
çini ve nedeni bulunmaktadır. Bendeniz de bu 
slözlü sorumu verirken bâzı nedenlerle karşılaş
mış bulunmaklığım sebebiyle, Meclise ve dolayı-
siyle efkârı ümumiyeye durumun aydınlatılması
nın faydalı olacağını mülâhaza ettim. Şöyle ki : 
Hatırlıyacaksmız, birçok işçi vatandaş iş bulmak 
ve çocuklarını geçindirmek için çıplak ayaklariy-
le Meclis kapılarına kadar gelmişlerdi. O sırada 
Meclisin işbaşında olması, bütçe tatbikatı ile meş
gul bulunması sırasında yatırım sahalarının yeni
den açılmasiyle ölü bir mevsimden kurtulup işsiz
liğin, açlığın ve binıietice piyasadaki buhranın 
sona ereceğini tahmin ediyorduk. 

ıFakat, sonradan Meclis tatil oldu ve seçim 
bölgelerimize gittik. Bendeniz Zonguldak Millet
vekili olarak, İktisadi Devlet Teşebbüslerinin ke
sif bulunduğu bir bölgenin milletvekili olmam 
hasebiyle şöyle bir vaziyetle karşılaştım. EKİ İş
letmesinde 1961 senesinden temas ettiğimiz ana 
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kadar 5 bin küsur işçi sebepsiz olarak işlerinden 
çıkarılmış ve bir o kadar işçi de sağdan, sola ge
lerek Zonguldak'ta iş aramaktadır. Bu durum 
karşısında,,matbuatı yakjnen takibetmekte iken 
şftyle Mr hâdise ile karşılaştık. 

Ulus gazetesinin 23 Temmuz Jı962 tarihli nüs
hasında, Sayın Başbakanın yapmış olduğu bir 
konuşma dalayışiyje, manşetinde aynen şu' tâbir 
vardır. «(Pek kısa bir zamanda Devletin ve özel 
teşebbüsün ihaleleri bütün gazeteleri dolduracak
tır.» 

Bendeniz, o ığün bu manşeti ıgordüğüm zaman 
haklı olarak endişe ettim. Şöyle ki; o günün şart
ları içinde, o ana kadar yapılmamış olan ihalele
rin yapılmasının bir zarureti kendisi hissettir
mekte idi. 

Yine bu atmosfer içerisinde 30 Temmuz 1962 
tarihli Hürriyet ıgazetesinde, aynen şu başlık yer 
almış bulunuyordu : .«Yatırıma Ağustos ayında 
başlanıyor. Başbakan İsmet İnönü, bütün yatı
rımlara ait ihalelerin, Ağustos ayında yapılması
nı lemretmiş, (bunun .üzerine bütün daireler, ihale 
hazırlıklarını bitirmişlerdir.» 

Bir başka pasaj : '«İlgililerin bildirdiğine gö
re, yatırımlara başlanması üzere piyasadaki dur
gunluk giderilmiş ve bir hareket meydana gelmiş
tir.» Yine bu arada Zafer gazetesinde ye 2,9 Ağus
tos tarihli nüshada bütçede yatırımlar için ayrı
lan 2,5 milyar liranın hepsinin harcanmadığı hu
susunda da bir manşet vardır. Bu hava içinde ve 
bu haberler intişar ettikten sonra, ilgilileri mu
ayyen bir müddet beklemiş olmama rağmen, bir 
tavzih veya tekzip hususunda hiçbir haber inti
şar etmemiş olması, bizi haklı olarak bu dâvaya 
el koymaya zorladı. ıGerek işsizliğe karşı, gerekse 
piyasayı harekete ıgetirme bakımından bu lüzu
mu duymaklığımız dolayısiyle bu mevzuu huzu
runuza getirmeye mecbur kalmış bulunuyorum. 

Bugün Sayın Bayındırlık Bakanı tarafından 
verilen malûmat her ne kadar benim Bütçe Ka
nunu ve İktisadi Devlet Teşekkülleri bütçelerin
deki rakamlardan tesbit ettiğim neticeye tama
men tetalbuk etmiyor ise de, aradaki fark gözde 
büyütecek kadar fazla olmadığı için, bununla ik
tifa etmeyi, daha doğrusu rakamlar üzerinde faz
laca oynamamayı faydalı mütalâa etmekteyim. 

Burada bu hava içinde, mühim olan ikinci ci
het de şu oldu. Sayın Başbakanın Ulus gazetesine 
23 Temmuz.tarihinde verdiği beyanatından son
ra; samimî söylüyorum, bir endişenin tesiri altm-
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da kaldım. Bu endişeyi -bizzat ıSaym Başbakan da I 
hissesiyor. Resmî sektörle hususi sektör ihale Hân
larının gazete sütunlarını doldurmasından bah
setmek için bir zaruretle kaı*şıkarpya 'kalmış ol
mak lâzımdır ki, bu yaraya el basmak lüzumunu 
hissediyorlar. Ya o mamana kadar ihaleler yapıl
mamıştır, yapılmasında fayda mülâhaza edildiği I 
için bu söz söylenmiştir, veya piyasada, yapılan I 
ihalelere rağmen, ,gerektiği kadar bir ferahlık 
meydana gelmediği için psikolojik olarak piya
saya ferahlık vermek babında bu sözler sarf edil
miştir. Her iki halükârda da bu meselenin Mecli
se (getirilmesindeki faydanın aşikâr olduğu mu
hakkaktır. 

Bu arada şunu da, arz edeyim ki, 23 Temmuz 
tarihinden sonra .gazetelere 'baktığımız zaman I 
hakikaten, bilhassa istanbul 9 ncu lora Memur
luğunun, bâzı borçlardan dolayı vatandaşların 
menkul ve gayrimenkullerinin satışına dair icra I 
ilânlar], bendenizi haklı olarak endişeye ıgarke'tti. 
İşte .bu hava içinde bu sözlü sorumu huzurunuza 
getirdim. 

Bütçe .Kanununun zamanında tatbik edilmiş 
olması ve ıgecikmeye (meydan verilmemiş olması 
dblayısiyle arkadaşımıza teşekkür eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım, efendim. I 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
BAŞBAKAN ADINA BAYINDIRLIK BA

KANI ILYAS SEÇKİN (Ankara) — Pek muh
terem arkadaşlarım, Sayın Müftüoğlu konuş
malarında, işsizliğe sebebolmak kastiyle yol 
yapımı, bina inşaatı ve onaranından 3 Ağus
tos 1962 gününe kadar ne kadar ihale edilmiş 
olduğunu sormuşlardı. I 

Bendenizdeki rakamlara göre, Karayolları- I 
nın, Vekâletin Yapı ve tmâr İşleri Reisliğinin 
yapmış olduğu ihaleler yüzde 92,5 a, yüzde 
99 nisbetine kadar çıkmıştır. Bayındırlık Ba
kanlığının önümüzdeki yılda başlanacak bir kı
sım mukavelelerini şu günlerde ihaleye çıkarmak 
kararındayız. Kaldı ki, Sayın Müftüoğlu, seçim 
bölgelerindeki Sajiayi Bakanlığına bağlı bir işlet
menin işçi çıkarmasından bahsediyorlar. Bunun 
yapı işleri ve yol onarımları, işleri ile ilgisini 
pek tesbit edemedim. Fakat şu kadarını Büyük 
Meclise arz edeyim ki, yapı işlerinde, 1962 yı
lında bir evvelki seneye nazaran,.'% 25 oranında 
bir artış olmuştur. Devlet sektörü, umumi sek
tör ve hususi sektör faaliyetinde, bilhassa bina 
yapımında, büyük hızla bir devam vardlr. Bana j 

19 . 9 . 1962 O : 1 
dün yapı ve bina onarımından verilmiş olan bil
giye nazaran, bölge okulu inşaatlarında, 8 - 10 
vilâyetimizde çalıştırılacak işçi butonamadığitt-
dan ve iş ve işçi Bulma Kurumunun bu işte 
ilgilenmek üzere, çok sıkı bir mesaiye girdâk-
lerini ve Urfa, Diyarbakır gibi bölge okulları 
inşaatında çalıştınracak işçi bulamadıkları söy
lenmiştir. Bilhassa bu hususu ara etmek isterim 
Hürmetlerimle (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu buyurun. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

—- Efendim, pek sayın Vekilimizin, iktisadi 
Devlet teşekküllerinde işlerine son verilen işçi
lerle yapı ve yol sahalarında çalışan işçiler ara-
sındıaki münasebetin sebebini anlıyamadım de
diler. Mesele şudur arkadaşlar : 

İş sahasının en çok olduğu bir bölge olan Zon
guldak'ta işçiler iş bulamazken diğer sabalarda 
işsiz gezen işçilerin iş bulmasının daha güç ola
cağı endişesi içinde ve bu hava içinde sorumu 
Meclise getirdiğimi ifade etmiştim. Arkadaşını 
burada> falan falan bölgelerde yapı işçisi bula- • 
madıklannı ifade ettiler. Bendenizin kanaati
ne göre, bunun ilân yeri burası değildir, tş ve 
işçi Bulma Kurumunun her zaman radyodan 
yaptığı gibi, radyo ile efkârı umumiyeyc du
yurulması ve bu suretle işçi vatandaşların iş sa
hasına gitmesini sağlamak lâzımdır. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'm, Midyat ve ömerli'ye bağlı köylerde 
vatandaşların jandarmalar tarafından işken
ceye tâbi tutulduklarının ve mallarının yağma 
edildiğinin doğru olup olmadığına dair- t çişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/360) 

BAŞKAN — Soru sahibi, burada mi; Yok. 
İkinci defa bulunmadığı için soruları düşmüş
tür. 

•/. — Diyarbakır Milletvekili Recai tsken-
deroğlu'nun, Anayasa hükümlerine göre su<; 
teşkil eden sağcı ve ırkçı yayın kargısında ne 
c/ibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/362) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Bura
da, Başbakan adına Devlet Bakanı? Burada 
o halde soruyu okutuyorum. 
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H$f" 23 . 8 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususlarda Hükümetin gprüşünün 

açıklanması için Başbakanın sözlü olarak cevap
landırılmasının teminine delâlet buyurulmasını 
rica ederim. 

Devletimizin kurucusu Büyük Atatürk tara
fından tesbit edilen Misaki Millî görüş ve anla
yışı bugüne kadar gelen bütün Cumhuriyet hü
kümetlerince takip ve tatbik edilmiştir. Yeni 
Anayasamızda millî devlet esasını bünyesinde te
mel prensip olarak yerleştirilmiş bulunmakta
dır. 

Oysa ki, Anayasanın mezkûr hükümlerine ay
kırı suç teşkil eden sağcı ve ırkçı neşriyat ser
bestçe yapılmaktadır. Bu durum karşısında: 

1. Mer'i mevzuata göre suç teşkil eden bu 
neşriyatın millî birlik ve beraberliği bozucu ve 
yıpratıcı tutumu karşısında Hükümetimizin gö
rüşü nedir? Bu iptadi ve faşist kalıntısı görüş 
ve düşünüşün, Hükümetimiz yanında mı, yoksa 
karşısında mıdır? 

2. Birleşmiş Milletlerin üyesi bir Devletin 
Hükümeti olarak bu neşriyatı Birleşmiş Milletler 
Anayasası ile İnsan Haklan prensiplerine muga
yir bulmamakta mısınız? 

•'). Hükümetin kanun dışı bu neşriyata kar
şı bigâne kalması; dış politika bakımından üye
si bulunduğumuz Devletler manzumesinin demok
ratik görüş ve anlayışı ile tezat teşkil etmesi ba
kımından, müttefiklerimizle münasebetlerimizde 
menfi bir rol icra eder mi, etmez mi? 

4. Yine bu neşriyatın felsefî görüş ve Türki
ye yönünden gayesinin tahakkuk bakımından bâ
zı komşu devletlerin Hükümetimizle olan müna
sebetlerinde ne gibi tesirler icra edeceği kanaa
tlidesiniz. 

5. Yukarda zikredildiği gibi suç teşkil eden 
bu neşriyat karşısında Hükümet olarak ne gibi 
tedbirler düşünülmektedir? 

Saygılarımla-.. 
Diyarbakır Milletvekili 

Recai tskenderoğlu 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) 
— Recai tskenderoğlu'nun sırası ile sorusuna 
cevaplarımı arz ediyorum.. 
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Birleşmiş Milletler Yasasının başlangıç kıs

mında, insan ana haklarını, şahsın haysiyet ve 
değerini, ilân ettikten sonra birinci maddenin 
3 ncü fıkrasında İrk, cins\ dil veya din farkı gö
zetmeksizin insan haklarına ve ana hürriyetle
re saygıyı geliştirmeyi Birleşmiş Milletlerin 
amaçlarından biri olarak zikretmektedir. Ayrıca 
55 nci maddenin (c) fıkrasında, Birleşmiş Millet
lerin, «ırk, cins, dil veya din farkı gözetmeksizin 
insan haklarına ve ana hürriyetlere bütün dün
yada bilfiil saygı gösterilmesini kolaylaştıracağı» 
esası yer almaktadır. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 21) 
ncu maddesinin 2 nci fıkrası «herkesin, (haklarını 
kullanmak ve hürriyetlerinden istifade etmek hu
susunda ancak kanun ile sırf başkalarının hak ve 
hürriyetlerinin tanınmasını ve bunlara saygı gös
terilmesini sağlamak maksadiyle ve demokratik 
bir cemiyette ahlâk nizam, ve genel refahın mu
hik icaplarını karşılamak için, tesbit edilmiş ka
yıtlara tâbi olduğunu» zikretmektedir. Aynı 
maddenin 3 ncü fıkrası; «bu hak ve hürriyetle-
in hiçbir veçhile Birleşmiş Milletlerin amaç ve 
prensiplerine aykırı olarak kullanılmıyacağı» 
'hükmünü vazetmektedir. 

Yine aynı beyannamenin 30 ncu maddesi «iş
bu beyannamenin hiçbir hükmü bu beyannamede 
ilân olunan hak ve hürriyetlerin bir Devlet züm
re veya fert tarafından yokedilmesini güden 
bir faaliyete girişmeye veya bilfiil bunu işleme
ye her hangi bir hak verici mahiyette yorunıla-
namıyacağı» nı derpiş etmektedir. 

İnsan haklarını ve ana hürriyetleri koruma
ya dair Avrupa Sözleşmesinin 17 nci maddesi de 
şu hükmü vaz'etmektedir : «Sözleşmenin hüküm
lerinden hiçbiri bir devlete, topluluğa veya ferde 
işbu Sözleşmede tanınan hak ve hürriyetlerin 
yokedilmesini veya mezkûr sözleşmede derpiş 
edildiğinden daha geniş ölçüde tahdidlere tabi 
tutulmasını istihdaf eden bir faaliyete girişme
ye veya harekette bulunmaya matuf her hangi 
bir hak sağladığı şeklinde tefsir olunamaz». 

Hükümetimiz imzasını koyduğu bu milletler 
arası ana metinleri temel kanun hükümleri ola
rak mütalâa etmekte ve bunların uygulanmasın
da azamî titizliği göstermektedir. 

Kanun dışı neşriyatı takip ve yazarlarını 
adalet -huzuruna celbetmek vazifesi Cumhuriyet 
savcılarına verilmiştir. Bu çerçeve içerisine gir
meyen, yani kanunu ihlâl etmeyen neşriyatı, 
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Umumi inançlarımıza ve prensiplerimize aykırı I 
bulunsa da, diğer Batı demokrasilerinde olduğu 
gibi, bizde de demokratik rejime hâs fikir hürri
yeti ortamının tabiî bir tezahürü olarak telâk
ki etmek zaruridir. 

Biz Devlet ve millet olarak, bugünkü toprak I 
statümüzün millî emellerimizi tamamiyle tatmin I 
etmiş olduğu inancındayız. Bu bakımdan, millî I 
hudutlarımızın dışında hiçbir devletin bir karış 
toprağında gözümüz yoktur. Aynı şekilde, millî I 
hudutlarımız içindeki bir karış toprağımızın da- I 
hi feda edilmesi imkânsızdır. 

Biraz evvel belirttiğim gibi mevcut hüküm
leri ihlâl edici yayınların takibi hususunda Gum- I 
huriyet savcıları vazifelerini yapmaktadırlar. I 
Hükümet olarak kanunların ihlâline matuf fiil I 
ve hareketler hangi istikametten gelirse gelsin 
karşısında olacağımızdan şüphe edilmemelidir. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Iskenderoğlu. 
RECAt ISKENDEROĞLU (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlarım, (bendeniz (bu mevzuu 
sözlü soru halinde muhterem heyetinizin huzu
runa getirirken Devletin unsuri aslisi olan ve 
7ı62 'bin Km. karelik mesaha (üzerine yayılmış 
bulunan Büyük Tıürk Milletini parçalayıcı ve 
ayırııcı hedef güden (birtakım neşriyatın millet 
ve Devletin 'bekası (bakımından hakiki ve asli 
sahibinin işiz (muhterem mümesillerine ve onun 
yürütme organına bu tehlikeyi bertaraf etmek 
hususunda elbirliğiyle çalışmak imıkânuıı hazır
lamak gayesini güttüm... 

Fakat, nisbeten hukuk çerçevesi içinde kal
ma yönünden Sayın (Hükümet Sözcüsünün ver
miş olduğu ıbeyan sözlü sorumun istihdaf etmiş 
olduğu ıgaye (bakımından tatminkâr görünüyor
sa da, Cumhuriyet savcılarının kanun dışı bir
takım neşriyat ve tutumlar hususunda, insiya-
tif kendilerinde olmakla beraber, milletin ve 
Devletin bekasını alâkadar eden neşriyat kar
şısında Hükümet pekâlâ savcıları harekete ge
tirebilir ve getirmek vazifesi iktizasındandır. 

Halbuki, muhterem Hükümet «sözcüsü hâdi
senin ehemmiyetiyle mıütenasilbolarak mevzua 
kıymet atfetmediklerini huzurunuzdaki beyan-
lariyle ortaya koymuş bulunuyorlar. 

Müsaade ederseniz şimdi sorumuza esas teş
kil eden mevzuu bizim bünye ve şartlarımıza 
göre tahlil ve tasnife tshi tutarak hakkında j 
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takip ve tatbik edilmesi lâzımıgelen politikanın 
sonuçlarını elde etmeye (çalışalım. 

Irkçılık nedir? 
Riyakâr neşriyatları (karşısında efkârı umu-

rrıiyenin 'bilmesi lâzımıgelen hususlar olması ba
kımından (huzurunuzda tekrarının faydası var
dır, diye arz edeceğim : 

Bunlar iktisatta: Liberal 
Felsefede: Ruhçu (ıSpırtualist) 
Milliyetçilikte: Irkçı 
Dinde: Hilafetçi 
Rejimde: Diktatör 

Siyasette: Şoven ve emperyalisttirler. Bu 
(beynelmilel tarihî bir gerçektir. 

Hükümet söacüsü; «Kanun sınırları içinde 
kaldıkları müddetçe Cumhuriyet savcıları bun
lara .(bir'şey yapamaz ve Hükümet de Cumhu
riyet savcılarını ibu yolda harekete getiremez» 
dediler. 

Bu anayasanın hikmeti vücudu sayesinde, 
huzurunuzda bulunan Millet Meclisinin nâçiz 
(bir 'üyesi olmak sıfatiyle buna ben de kaaniim. 
Ama, Türkçemizde hir tâbir vardır. «Hiçbir za
man düşman tecavüz edeceğini evvelden söyle
mez.» Gaflet içinde avlamak ister. *•, 

Bu ırkçı felsefi görüşün 'birçok misalleri 
vardır. İşte Hitler Almanya'sının hareketi bu
na iyi bir misaldir. 

Hüviyetini tesfbit etmiş olduğumuz ırkçılı
ğın memleketimizdeki tarihî seyri bugünkü du
rum ve tutumları ve nihayet (sorumuza esas 
olan espiri 'bakımından kanun 'dışı davranış
ları ve 'bunlara karşı tatbik edilmesi lâzımıge
len kanunlar. Ayrıca milletçe hür ve demokra
tik nizam düşmanı olan bunlara karşı takib-
edilmeisi lâzımigelen politika ile, millî (birlik ve 
iberaherliği boızucu bu zehirli'faaliyet karşısın
da Hükümetin müsamahakâr tutumunun tahli
line geçelim. 

Devlet (olarak 'bizim milliyetçilik anlayışı
mız nedir? Bunu en veciz şekilde büyük Ata
türk tesbit etmiştir. Misakı Millî hudutları için
de, «Yurtta sulh cihanda sulh.» 

Devletimizin kurucusu Cihan Harbi 'bozgu
nundan mütecanis ve müttehit bir topluluk ha
linde millî misak hudutları dâhilinde zinde ve 
kuvvetli bir Devlet çıkardı. Bu Devletin kud
retini teşkil eden insan unsurunun birhirleriyle 
siyasi ve içtimai münasefbetlerinde hakiki cev-
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(ker lolan millî 'anlayışı şu felsefik cümlede bağ
ladı. 

«Severek ve istiyerek Türkiye Cumhuriyeti 
tâbiiyetindeyim diyen herkes Türk'tür.» ve Ana
yasanın bahşettiği »haklardan herkes gibi istifa
de edecektir. (Alkışlar) 

Misaki millînin ruJhu budur. Anayasanın mil
let ve milliyet anlayışı ve esprisi (budur. Bu 
espriye aykırı «ağdan gelen her tutum ve neş
riyat memleket için felâket millet için iç harb 
kanlarının al rengini ifade eden korkunç ve sa
pık bir fikirdir. 

Türk Ceza Kanununun birçok maddeleriyle 
Anayasayı ve Atatürk'ün misaki millî anlayıişı-
ni her nüshasında ihlâl eden - Millî Yol - Yeni 
İstiklâl - Toprak - Oku - Büyük Türkeli - Bu 
Millet Neden Ağlar - Maıbetsiz Şehir - Orkun 
ve nihayet Yeni istanbul ıgibi yazı organları
nın kaç tanesi kanunun pençesine teslim edil
miştir? 

Demokrasi, Yeni Anayasa nizamı ıgibi lâflar 
Hükümetin biganeliğini mazur gösteremez. Evet 
demokrasi bir müsamaha rejimidir. Ama, suç 
işleme hürriyetini bahşeden bir rejim değildir. 
Kanunları Hükümet istediği zaman tatbik eder
se diktatörlük <olur.'-

Muhterem arkadaşlarım, Türk, Türklük ve 
millet gibi aziz anlamları muvazenenin dışına çe
kerek millet ve memleket için zarar verici ve millî 
birlik ve beraberliği bozucu düşünceleri seneler
den beri yaymakta devam eden bu neşriyata ka
nunun şuurlu ve âdil yolunu göstermenin zamanı 
gelmiştir. Bu vatan içinde modern ve mâkul an-
lamiyle tek bir millet vardır. Ve bu milletin âti
sini aydınlatan tek bir kanun vardır. O da Şoven 
ırkçılığı Ortaçağın örümcekleşen fikir mahzenle-. 
rine terk etmiş ve millî devlet esasını kendine 
mihrak kabul etmiş olan Anayasamızdır. (Al
kışlar) 

Suç teşkil eden bu neşriyata karşı müeyyide 
yönünden müsamahakâr hareket eden Hükümet 
zehirlerini bertaraf edecek, radyo neşriyatı yö
nünden de o nisbette ihmalkâr davranmaktadır. 

Bu tatilde yurdun değişik mıntakalarmı gez
dim, çeşitli halk topluluklariyle temas ettim. Bir
çok vatandaş siyaset sahnemizdeki bu aşırı nev-
zuhur telkinleri yani ırkçılık, turancıiık tâbirle
rini nedir diye sordular. Dinî inançlarına çok 
bağlı bulunan vatandaşlarımız yapılan sahte tel-
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kin istikametinde muhafazakâr bir hüviyet arz1 

ettiği kanısına saplanmışlardır. 
Irkçılığın ilmî bakımdan hiçbir mânası bulun-

mıyan bir mefhum olduğu, hele islâmiyetle asla 
bağdaşamıyıacağını birinin ümmetçi diğerinin in
firatçı olduğunu bütün yurdu yarımkan, dörtte 
bir kan ve safkan diyerek Laz, Kürt, Çerkez, Po
mak ve Fellah tasnifi ile mübarek vatanı etnik 
bir Sevr Muahedesine çeviren korkunç ve iptidai 
bir parçalamaya (götüreceğini, ırkçılığın milliyet
çilikten tamamen ayrı olduğunu milliyeti vücuda 
ıgetiren âmillerin zamanımızda fikrî ruhi ve ikti
sadi unsurlar olduklarını programa alıp ÎDevlet 
radyosiyle izah etmeli ve yine bu zihniyetin dış 
politika bakımından turancılık fikrinin ne gilbi 
maceraperest bir düşünce olduğunu ırkçılığın iç 
harb turancılığın da gaye olarak dış harb oldu
ğunu izahla ne .gençliğin ne de halkın aldatılma
sına fırsat venniyecek tarzda neşriyatın tanzim 
ve tedvir edilmesi lâzımgelir. 

Esefle ifade edeyim ki, bugün varlıklarını si
yasi bir organizma içinde inkişaf ettiren ve hattâ 
aynj organizma içinde bu istikamette yer yer mü
nakaşalar ve bir sivil1 bir junta halinde dışardan 
bu siyasi teşekkülü sevk ve idare eden, bu sapık 
fikirli sergüzeştçilere ve onlara karşı ziyadesiyle 
ihmalkâr tutum takınan Sayın Hükümete özet 
olarak yüksek huzurunuzda haykırryorum : 

His paravanlarını ihtiraslarına yelken yapıp, 
vicdan ve mukaddesat tefeciliğini siyaset borsa
sında ıgeçer akçe haline «getiren asîl Türk gençli
ğini ve muhterem halk efkârını hikâye mistizmi 
içinde hangi hırslara alet olduğu bilinmez, şuur
suz sürüler halinde perişan etmeye mahkûm eden, 
Eomanya'daki ıgardistlikten farksız hareketleri 
ve neşriyatları karşısında nizam ve kanun hü
kümlerini tatbika koymayan Hükümet tarih 
önünde artık sorumluluğunu idrak etmelidir. 

iSözlerime son verirken Anayasa sayesinde bir 
çatı altında bulunan ve yine Anayasa sayesinde 
fbu kürsüde konuşalbilen idrak ve haysiyet sahibi 
her fert namusunun emanetine tevdi edilmiş (bu
lunan Anayasayı ve onun nizamını korumak ve 
yaşatmak mecburiyetindedir. (Alkışlar) Suçlu 
ve sorumlu bulunanlara muhterem Heyetinizin 
Anayasa nizamını öğreteceğinden emin olarak 
huzurunuzdan ayrılırken saygılarımı sunarım. 

(BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DEVLET (BAKANI VE İBAŞtBAIKAN YAR

DIMCISI HASAN ütNÇER (Afyon Kara&ihar) 
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—(MıihteJdeim arkadaşımın mütalâalarına (bir iki 

noktada cevap vermek zaruretini duymaktayım. 
Bizim milliyetçilik anlayışımızı Anayasamız 

kesin olarak tarif etmiştir. Hükümet (olarak bu 
tarif ve anlayışın, bu mefhumun dışında hiçbir 
şeye ne müsamahamız ne de itibarımız olamaz. 
Bunu Yüksek Meclisin kesin olarak bilmesinde 
f ayda mütalâa etmekteyiz. 

Suçların takibi mevzuunda Hükümet ıgörüşü 
şudur : Hükümet olarak kanunlarla ikendimizi 
mukayyet saymaktayız ve arkadaşım da kanun 
dışı bir hareketi Hükümetten şüphesiz isteme
mektedir. Kanun ölçüleri içinde bize tenettübeden 
vazifenin kemaliyle yerine getirilmesinde âzami 
hassasiyeti (göstereceğimizden şüphe etmemelidir
ler. 

(Cumhuriyet savcılarının bu mevzularda kendi 
tekdir ölçülerinde yanlış hareket etmeleri halin
de kanunlarımızın verdiği yetkiyi Adalet Bakanı 
kullanmaktadır. 

Kanunları ihlâl eden fiil ve hareketler hangi 
taraftan ıgelirse ıgelsin kanunların bekçiliğini ya
pan Hükümet bunları önlemeyi kendisi için kaçı
nılmaz (bir şeref telâkki etmektedir. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — (Buyurun, soru sahibi,. 
RECAÎ ÎSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlarım, sayın Hükümet sözcü
sü ile kanunîlan taklip hususunda zannediyorum 
ihtilaflı halde değiliz. Kendileri istetoiyerelk 
sorumlu duruma geldiler. Şunu arz ve ifade 
edeyim ki, Türkiye'nin isiyasi Anayasasının bir 
Fransa Anayasası hailine gelmesini ve sağdan, 
soldan, ortadan bütün fikir cereyanllarının or
taya dökülmesini şahsan isteyen bir arkadaşı
nızım. 

Ama bunun tahrik edici neşriyatın tahrib-
etmiş olduğu, akıttığı zehirlerin memllejket bün
yesinde ne gibi uçurumlar tevlidettiğinû zan
nediyorum ki, Hükümet idrak etmiş halde de
ğildir. Bir tarihî misal vereceğim : 

Katiyetle hislerden tecerrüdederek, böligevi 
hislerden tecerrüdedeııek arz ediyorum. Türk 
tarihine intikial etmiş 'bir vesikadır. Muharrir 
geçinen ve yahut da yazar geçinen bir adam, 
biz buraya milletvekili olarak geldiğimizin bi
rinci ayı içinde idi. Eğer, arz ederlerse, sayın 
Başkana tevdi ederim. Şöyle (bir görüş tevdi 
etmiş idi; «Ben Kore'de şehit düşten kardeşim 
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için mevlüt okutan, matem tutan Moğoll Türk
leri, Kazan Türlkleri gibi 'kimselere öz Türk 
kardeşini demlyeceğim de, Karadeniz sahille
rinde Rum Pontüs KıraMığının bir kırıntısı olan 
lâzlara, Şarki - Anadolu'da oturan kürtDere, 
Hatay'da, tâbire balkın, memlekettin en mümbit 
yerlerinde oturan, Hatay ve Adanandaki felah
lara, eski Adapazarı 'nda, İzmit havalisindeki 
çerkezlere mi karcDeşim diyeceğim?» («Isamni 
söyle» sesleri) 

Bunu söyliyen Nihal Atsız'm bu neşriyatı 
hakkında hiçbir takibat yapılamamıştır. Eğer bu 
neşriyat bugünün mevzuatına göre suç ıteşkil 
etmiyorsa, memleket bünyesini, biraz evveİM 
konuşmamda arz ettiğim gibi siyasi Sevr Mua
hedesini tahribedici hale sokan ırkçı dumtnmn 
getirdiği iç harp meselesi haline getirilen Ikötü 
cereyanları bertaraf edecek bir (kanun getirsin
ler. 

Bir misal vereyim; bu kanunun, 105 sayılı 
Kanunun espirisi aynı şeydir. Eğer Ondörtllerin 
ırkçı kararı Millî Birlik Komitesi tarafından 
bertaraf edilmeseydi bugün bir siyasi parti 
içinde emniyet tesis edecek olanlar, dışardaıki 
arkadaşlariyle beraber bu mevzudald gayretle
rini daha da ileri götürürlerdi. 

Diğer bir ıhususu daha Hükümete arız ede
yim : Bu ayırıcı neşriyat karşısında Karade
niz'M olsun, Doğu ve Güney - Doğu Ihı olsun, 
serbest (meslek: erbabı olsun servetlerini yiizbi-
nin veya beşyüzbinin üzerine çıkardılar tmı, 
eğer Devletin bünyesinde bu ayırıcı zihniyete 
karşı bir reaksiyon olmazsa, her zaman için 
böyle bir sürgün endişjasiyle yaşıyan bu vatan
daşlar, parayı, istanbul'a, Bursa'ya, İzmir'e, 
Ankara'ya nalkledeceklerdir. Bu, Türkiye'dıe ik
tisadi yönden bir muvazenesizlik yaratmatkita-
dır. Büıtün sermayte İstanbul'da, İzmir'de ve 
Ankara'da toplanmaklta, içtimaî olduğu kadar, 
iktisadi yönden de mahzurlu neticeler doğmak
tadır. [Bir Van'lı »bir Trafbzon'lu tüccar, para
sını İstanbul'a, İzmir'e götürmekte, oradaki 
işçiler, oraya giden başka yerdeki işçiler bun
dan faydalanmaktadır. Amma, sermayemin 
kaçmış olduğu bölgede. Doğu bölgesinde işsiz
lik artmış olacalkjtır. 

Muhterem Heyetinizi ehemmiyetli telâkjM 
ettiğim bir noktaya dikkatini celibetmıeik iste
rim. Meselâ Van'da bir kundura boyacısı günde 
50 (kuruş kazanıyor. Samsun Ma, bir leundnra 
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boy acısı 10 lira kazanıyor, Antalya 'dairi bir I 
kundura boyacısı günde 50 lira (kazanıyor, İz- 1 
nıir'deki veya İstanbul'daki bir (kundura boya- I 
«ısı günde 15 lira kazanıyor. Simidi Van'daki, I 
Antalya'dairi veya Samsun'daki 'kundura bo- I 
yacılannın hepsini getirin İstanbul 'da'ki kun- I 
dura boyacısının yanına bıraıkın. 50 kuruş kaza- I 
nan Van'daki kundura boyacısına, 15 lira kaza- I 
man boyacı, öz beöz Türk vatandaşına ve aynı I 
zamanda meskflcdaşı olan kardeşine İyi gözle I 
bakar mı arkadaşlar? I 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) - 1 
Yani ondan alıp öbürüne mi verelim. I 

RECAt ÎSKEND&ROĞLU (Devamla) — 
Siz ıdMemiş olsaydınız muhterem arkadaşım, I 
millî şuurunuz bu milletin bir 'evlâdı olmanız I 
hasebiyle benim kadar galeyana gelirdi. îfade I 
ettiğim sözleri anlamadığınız için bu şekilde I 
tepki gösteriyorsunuz. I 

Bu (bakımdan hâdiseyi yıpratıcı, aynı /.a- I 
manda siyasi, içtimai've iktisadi yönlerden mü- i 
talâa etmek lâzımdır. OBu gibi neşriyat bugünün I 
mevzuatı içinde suç teşkil etmiyorsa dahi, Hü- | 
kümet, vatandaşları bu tefrikacı neşriyattan S 
uyarmak için Devlet Radyosunda, bir program I 
ihdas etmelidir*. I 

Saniyen bu gibi ayırıcı neşriyata «on veril- I 
mesi için, icaib ediyorsa, Mr 'kanun teklifi g-eti- I 
rilmelidir. I 

Hürmetlerimle. 1 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 1 

o. — Zonguldak Milletvekili Kenan E s engin'- I 
in, çeşitli yönlerden istismar edilen Eminsu fco- I 
nusu hakkında nehr düşünüldügütıe dair Millî I 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/367) I 

BAŞKAN — Kenan 'Esenıgin burada, Millî I 
Savunma Bakanı yak. Sora gelecek 'birleşime I 
bırakılmıştır. I 

6'. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar"- I 
m, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve civan illerde I 
henüz yakalanamamış bulunan gıyabi mevkufla- I 
nn adedine ve bunların yakalanmaları için özel I 
mrette tedbir alınıp alınmadığına dair içişleri I 
Hakanından sözlü sorusu (6/368) I 

BAŞKAN — Esat 'Kemal Ayfbar burada mı? I 
Burada. tersleri Bakanı yoTc. Soru gelecek bir- I 
leşime bırakılmıştır. | 
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7. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-

barhn, kaçakçılığın meni ve takibi maksadiyle is
timlâkine karar verilen Güney - Doğudaki ara
zilerin istimlâkinden vazgeçme yoluna gidilip gi-
dilmiyeceğine dair î çişi eri Bakanından sözlü so
rusu (6/36.9) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. İçişleri Ba
kanı yok. Bu .soru da, gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

8. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Kırşehir ve civarında vukubulan kum fırtına
sından zarar görenlere tohumluk buğday yardı
mı ile borçlarının tecili hususunda ne düşünül
düğüne dair Tarım Bakanından sözlü soru öner
gesi ve Tarım Bakamı Mehmet tzmen'in sözlü ce
vabı (6/372) 

BAŞKAN — Halil Özmen burada. Taran Ba
kam burada. Soruyu okutuyorum. 

ı . 9 . \mı 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Anlbara 
1. Bundan birkaç ay evvel 'Kırşehir ve ci

varında Sam rüzgârı esmiş ve sonunda fırtına
ya çevirerek, meydana 'gelen kum tabakaları et
rafı 'kasıp kavurmuştur. 

••(i.: Kırk (40) em. kalınlığında olan bu kum 
tabakası Kırşehir vilâyetinin merkeze bağlı. 
Terzjyanlı, Küühüyük, Çevirme, 'Oiğdeli, Çama-
lak, Hatunoğiu, Uzunaliuşağı, Karaduraklı, Ye
şilli, Sofular, Kuranciilı, Sıdıklıortaoba ve etra
fından bulunan bütün köylerinin tarlalarda bu 
kınan ekinlerini 'kökünden sökerek alıp götür
müştür. 

3. Kaman kazasının Savcüıbüyükoba nahi
yesinin 9 fcöyünde de 'kum fırtınası ekinlerin 
kökünden sökülmesine sebebolmuş Ve bu köyle
re büyük zararlar vermiştir. 

4. Esasen bu »köylerin geçen yılda sel âfeti 
yüzünden ekinleri mahvolmuş ve durumları eok 
sarsılmıştı. (Kırşehir vilâyetinin Mucur kazasın
da ve civar köylerinde meydana gelen sel âfeti 
ekinleri 'mahvetmiş ve büyük zararlara, sebebi
yet vermiş idi. Bu (köylerde bu sebepten dolayı 
geçen yılda yoksulluk hüküm sürüyordu. Va
tandaşlarımız sefil ve perişan bir çekikte yaşı
yorlardı. Bu ..defa ki kum fırtınası ve bunun 
meydana »getirdiği kum. tabakası bu köylerinin 
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halkının, esasında perişan olan durumlarını da
ha kötü bir ihale düşürmüştür. Tetkik ve incele
melerimden ve müşahadelerimden çıkan netice
ye göre 'bâzı köylerimizde Ibu âfetlerden dolayı' 
ıstıraplar sonsuzdur. Köylerimiz 'bu bölgelerde 
ektiklerini tarlalardan biçememiışler 've 1 Ikil'o 
mahsul alamamışlardır. 

Hasat 'mevsimli sona ermiş, ekim mevsimi de 
yaklaşmış bulunduğundan, köylerimizin ellerin
de ekecek tohumları da olmadığına göre, 'güzlük 
ekiminin aksamaması bakımından, acilen tohum 
veya parasının verilmesi için Tarım [Bakanlığı 
ne düşünmektedir1? 

5. Bu yerlerde geçen yıldan 'beri yoksulluk 
ve perişanlık mevcut Ibulünduğuna ve tarım 
kooperatifleri köylünün 'gözünün yaşma Ibak-
madan geçen borçlarını icraya 'vermeleri hasa-
Ibiyle, yolksul ve perişan köylünün ibu müşkül 
durumdan kurtarılması için geçen yıl borçla
rının tecili için Tarım [Bakanlığımızca (bir ha
zırlık: yapılmakta mıdır? 

6. Mütaaddit rnü ra e aatl erimiz karşısında 
1961 yılı ısonunda veya 1962 yılı başlarında Kır
şehir ve köylerine ne kadar 'buğday yardıimı ya-
pılmı'ştır? Yapılan 'bu yardımlar hilbe olarak mı 
yoksa para ile mi yapılmıştır? 

YukardaJki Ihususlara 'Tarım (Bakanının sö'zlü 
olarak cevap vermesine ''delâletlerinizi rtöoa 'ede
rim. 

Kırşehir Milletvekili 
, Halil özmen 

BAŞKAN — Sayın Balkan. 
TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (C. Se

natosu Giresun Üyesıi) —' Kırşehir Milletvekili 
Sayın Hallil özmen tarafından 'verilen sözlü so
rulara! cevabı : 

C. 4) Kırşehir vilâyeti ve cidarında 1962 
yılı Nisan ayında vulkuagelen rüzgâr erozyonu 
çiftçilerimizMi ekili mahsullerine zarar vermiş 
ise de; bilâhara yağan yağmurlar erozyonun 
meydana getirdiği zararı kıısmen telâfi etmiştir. 
Gerek erozyondan, gerelkse yeır yer kuraiklık-
tan zarar görmüş bulunan bu il çiftçilerinin, 
1962 güzlük tohumluk ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere 5254 sayılı Kanuna göre 800 ton buğday 
ve 50 ton arpa tohumluğu tahsis olunmıak sure
tiyle vilâyet talebi arpada yüzde yüz, buğday
da ise % 80 niısbetinde karşılanmıştır. 
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C. 5) T. C. Ziraat Banlkası borçlarının te

cili işi Bakanlığımızı ilgilendirmemekle beraber 
bu konuda vaka müracaatlar mahalli teşkilâtı
mız vasıtasiyle ^bankaya intikal ettirilmiştir. Bu 
cümleden olarak Ezikağıl, Saraycık, Dödeli, 
Kanaboğaz, Yeşilli, Sıdıiklı, Küçük oba, Sıdılklı 
darboğaz köyleri zamanında teşkilâtımıza mü
racaat etmek suretiyle borç tecil muamelelerim 
tekemmül ettirmiştir. 

Diğer iköyler borç tecili için müracaat etıme-
diklerinden tecil muameleleri yapılmamıştır. 

C. 6) 1961 yıllı ıgüzlüğü olarak bu vilâyete 
5254 sayılı Kanuna igöre 660 ton Ibuğday ve 50 
ton da arpa tohumluğu tahsis 'olunmuştur. 1962 
llklbaJharı için istek olmadığından tahsis yapıl
mamıştır. 

Bu tohuımlulklar ödünç lolarjak verilmekte, 
tahmil, tahliye, nakil, v. s. gi'bi bütün masraflar 
Bakanlığımız tarafından 'ödenmektedir. 

Bu senelki kuraklık ve ısualleriinde ifade bu
yurdukları sebepler neticesinde çiftçi vatandaş-
'larımızın mâruiz kaldıkları zararları tesbit için 
Bakanlığımdan hususi bir heyet göndermek su
retiyle tetkikat yaptırmakta bulunduğumu ilâ
veten arz etmek iüsterim. Zannediyorum, bu su
retle suallerine cevap vermiş bulunuyorum, hur-
•metleriimle, efendim. 

BAŞKAN — Soru sahibi, Ihuyurun. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım. Sizlere arz ede
ceğim, kuraklıktan doğan hâdiseler sırf Kırşe
hir vilâyetine ait hâdiseler değildir. Kırşehir 
ve civarında bulunan bütün komşu vilâyetleri 
içine almaktadır. 

Sayın Bakanımıza, verdikleri izahattan do
layı teşekkür ederim. Kırşehir ve civarında bu
lunan vilâyetlerin acıklı durumlarını sizlere 
izah etmek benim için vazifelerin en büyüğü
dür. 

Muhterem arkadaşlar, 1961 yılında Kırşe
hir, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Konya ve ci
varına dolu yağmış ve bunun sonunda büyük bir 
sel âfeti olmuştur. Bu dolu âfetinin sonunda 
Kırşehir ve komşu vilâyetlerde ve bilhassa Kır
şehir'in Mucur kazası ve köylerinde Kırşehir'
in merkez köylerinde büyük zararlar olmuştur. 
Köylülerimiz, tarlaya ektikleri mahsûllerden 
bir kilo dahi evlerine getirememişlerdir. Yani 
tarladan harman yerine bir kağnı bile sap g'e-
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tirememişler ve herkesle birlikte harman sü-
rememişlerdir. Hal böyle olunca hasat, mevsimi 
sonunda açlıkla karşı karşıya kalmışlardır. Ge
çen yıl Ekim ayında seçim zamanında birçok 
köylerimizde vatandaşlarımızın sıkıntı içinde ol
duğunu gördüm. Bu sıkıntı, bütün bir kış bo
yunca devam etti. Bize birçok müracaatlar ol
du. Sıkıntı içinde bulunduklarını grup halin
de gelen köylülerimiz söylediler. Bilhassa Kır
şehir'in merkeze bağlı köylerinden Sadıklı, Or-
taoba ve komşu köylerden pekçok şikâyetler al
dık. Bunun üzerine durumu ilgililere arz ettik. 
Amerika'dan gelen buğdaylardan bir kısmını 
hibe olarak Kırşehir'in muhtaç köylülerinede 
verileceğini Başvekil Yardımcısı Akif Beyin 
ifadelerinden anladık. Bugün gelen toplu şi
kâyet ve sızlanmalardan anlıyorum ki, buğday
lar hibe olarak değil fakir köylülerimize kilosu 
67 kuruştan satılmış ve parası bugünlerde tah
sile başlanmıştır. Bu durum bizi üzdüğü gibi 
köylümüzü de telâfisi mümkün olmıyan kader
lere boğmuştur. Devlet babadan medet uman 
köylümüz idari teşkilâtın alâkasızlığı yüzünden 
bilâkis zarar görmüş, kuyruğu güdük eşeğini de 
satmaya mecbur olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, böyle âfetlerde der
hal mahalline vilâyetlerde teknik ziraat müdür-
lüklerindeki elemanların, gitmesi lâzımdır. 

Yalnız bu elemanların köyde muhtarın, ka
zada kaymakamın, vilâyette valinin emirleri ile 
hareket etmeyip her köyde tarlaları bizzat gör
mesi lâzımgelmektedir. Halbuki benim incele
melerime göre hiç te böyle olmamış; bir köyde 
bir tarlanın başına gidilmiş, orada % 5 zarar 
görülmüş, o köyün bütün zararı böylece tesbit 
edilmiştir. Halbuki % 5 zarar olan tarlanın bi
raz ilerisindeki tarlada % 97 zarar vardır. Tar
la tarla zararların tesbit edilmesi şarttır. Hal
buki Kırşehir köylerinde 'böyle yapılmamıştır. 
Bendeniz Sayın Bakandan 1961 yılındaki sel 
ve dolu âfetinden dolayı Kırşehir vilâyetinde 
ne gibi muamele yapılmış, ne gibi zararlar tes
bit edilmiş ve bunun neticesinde bu köylere ne 
gibi yardım yapılmıştır, bunu soruyorum. Böy
le acıklı bir günde yoksul ve perişan olan köy
lümüze ne gibi bir yardım yapılmıştır? Kırşe
hir Teknik Ziraat Müdürlüğünde 1961 yılı za
rarları için ne kadar rapor vardır. Ben Sayın 
Bakandan bunları soruyorum. 

19 Ö. 1962 0 : 1 
Muhterem arkadaşlar, Kırşehir ve civarı yıl

larca böyledir. Susuzluk ve açlık içinde kıvra
nan 'köylülerimiz vardır. Orta - Anadolunun 
kaderi budur. Bu kader hiçbir sene değişmemiş
tir. Orta - Asya gibi Anadolu da çöl haline gel
mektedir. Konya vilâyetinin Karapınar kaza
sında meydana gelen çöl hâli bizim Kırşehir'-
merkez köylerinde, Irmak bucağında ve Ka-
man'ın Savcılıbüyükoba nahiyesi köylerinde 
mevcuttur. Bu bölgelerdeki köyler her (hususta 
perişandır. Bu köylerde vatandaşlarımız yılın 
ancak 3 - 4 ayında köylerinde otururlar. Geri 
kalan 8 ayda gurbette çalışarak para kazanmaya 
gayret ederler ki, bu bir nevi göç mahiyetinde
dir. 

Bu seneki acıklı duruma gelince : 
Muhterem Balkanın Yüksek Heyetinize izah 

buyurdukları gibi 1962 Nisan ayında Kırşehir 
ve köylerinde Samyeli esmiş, sonunda fırtınaya 
çevirmiş, kum fırtması üç gün devam etmiş, tar
lalarda henüz yeşil bulunan mahsulün üzerindi 
40 cm. kalınlığında kum tabakası kaplamış ve tar
lalarda bulunan mahsuller bu kum tab la s ın ın 
altında büyüyememişler, dodayıtsiyle köylümüz 
tarlasına ektiği bir kilo tohumunu dahi alamamış, 
açlık ve susuzluk ile karşı karşıya kalmıştır. Ken
disi böyle olunca hayvanları da aynı akıbeti bek
lemektedirler. Kırşehir ve köylerini -açlık ve se
falet kasıp kavurmaktadır. Daha bugünden köy
lümüzün elinde İbir kilo yiyeceği ve tarlasına eke
cek tohumu yoktur. Eli koynunda yardım bekle
mektedir. 

Sayın Tanın Bakamının verdikleri cevaba ge
lince; muhterem arkadaşlar, yüksek huzurunuz
da açıkça arz etmek diterim ki, yoksul bir memle
ketin, sefalette haşhaşa kalmış ve yıllarca ihmal 
edilmiş bir memleketin' Milletveküliı olarak; 1961 
yılında Kırşehir'in kaza ve köylerinde vukua ge
len «dolu» âfeti sonunda mahsulleri &anara uğ
ramış köylülerimize 5254 sayılı Kanun gereğin
ce ne gibi bir tetkikat yaptırılmıştır? Eğer böyle 
bir tetkikat yaptırılmış ise bunların raporları ne-
redediır? Bu raporlar gereğince zarar gören köylü
lerimize ne miktar buğday veya arpa yardımı 
yapılmıştır? 

Muhterem arkadaşlar, Sayın ©akan 1962 Ni
san ayında vukua gelen kum fırtınası sonunda 
meydana gelen zararlardan da açıkça bahsetme
miştir. Kum fırtınası sonumda Kırşehir'in mer
kez veya kaza köylerinde ne kadar mahsul ikum 
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aitmcla kalmıştır i1 Bunun raporlun nerededir0' 1 
Bunlar tesfoit edilmiş ise 525*4 sayılı Kanıma gö- I 
re hangi köylere ne miktar yardım yapılmıştır? I 
Bendeniz bu sorularıma Millet Meclisi kürsü- I 
sünden Millet huzurunda cevap bekliyorum. Bil- I 
hassa yapılmış bir yardım varsa bunun ne mik- I 
tat* olduğunu soruyorum. I 

Muhterem arkadaşlar, »biliyorsunuz ki, 1961 
yılı sonlarında Doğu - Anadoluımuzda da kurak- I 
lnk olmuş ve oralarda yaşıyan halikımız yiyecek I 
sıkıntısı çekmişlerdi. O zaman işbaşında bu- I 
lunan Hükümetimiz Amerika'dan gelen hibe 
buğdayları bol miktarda Doğu - Anadolu'daki I 
halkamıza dağıttılar ve muhtemel büyük bir teh- I 
lilkeyi önlediler. 

Biz de Kırşehir milletvekilleri olarak o za
man ilgili Devlet Bakanları ile görüştük. Bil- I 
hassa o zamanın Başvekil Yardımcısı olan Akif 
Eyidoğan'ın Kırşehir'de yaptığı seyyaıhatm so
nunda kendisini rahatsız ederek Kırşehir'de 1961 
yılı içinde mahsulleri zarara uğrayan Mucur ka
zası ve köylerindeki vatandaşlarımızın durumu 
ile Kırşehir'in merkez köylerinin acıklı durum
larını birer birer tebarüz ettirdik. Bizim bu 
haklı talebimiz Başvekil Yardımcısı tarafından 
taMbedildi. Ticaret Vekâletince Amerika'dan 
gelen hibe buğdaydan bir miktar da Kırşehir'in 
1961 yılında zarar gören köylülerine ayrıldı. 
Bunlar Kırşehir'e verildi, köylere dağıtıldı. Bu- I 
gün gelen şikâyetlerden anlıyorum ki, hibe ola
rak verilmesi lâzım gelen (bu buğdaylar para ile 
köylülere satılmıştır. Yine aldığım hafberlere 
göre ıbugün köylüden bu hübe buğdayların pa
raları tahsil edilmektedir. Buğdayların parası
nı vermiyenler icraya verilmekte malları hacze
dilerek müzayede salonlarında satılmaktadır. 
Durumun vahametini Yüksek Heyetinize arz edi- I 
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan 1962 yi- I 
h EMm ayında tarlaya ekilmek üzere Kırşehir 
vilâyetine 800 ton buğday ile 50 ton arpanın to
humluk olarak ayrıldığını söylüyor. Bu tabiî 
bİT şeydir. Hükümetimiz !hemen ıbir yol parası 
karşılığında köylümüze tohumlu(k »buğday ver
mektedir. Bakanın söylediği budur. Biz bunun I 
üzerinde durmuyoruz. Bu nasıl olsa çiftçimizin I 
hakkıdır. Bizim asıl amacımız mahsulü zarara 
uğrayan köylümüze yardımdır. Bu yardım ise I 
5254 sayılı Kanuna göre hibe alaraik parasız ya- I 
pılır. Kırşehir ve köylerine parasız hibe olarak | 
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ne miktar buğday yardımı yapılmıştır? Bende
niz bunu 'arıyorum. Yapılmış ise miktarı nedir? 
Eğer yapılmamışsa, sebebi nedir? Neden dolayı 
yapılmamıştır? Bendeniz bir milletvekili olarak 
ibunları anlamak istiyorum. Eğer yardım yapıl
mış ise vicdanen müsterih olacağım. Yardım ya
pılmamış ise vicdanım sızlıyacaktır. Ben bu se
ne 800 ton buğday ile 50 ton tohumluk arpanın 
zamanında &z veya çok köylümüzün eline geç
mesi için çalıştım. Bir hafta evvel Orta - Ana
dolu .milletvekilleri1 ile birleştik. Tarım Bakanı
na gittik. Acıklı durumu bildirdik. Buna acele 
yardım yapılması için Ibir de muhtıra verdik. Bu
nun bir Hükümet meselesi olaraîk ele alınmasını 
arz ettik. 

Muhterem arkadaşlar, Anadolu vilâyetleri 
yıllardan beri bakımsızdır. Anadolu kuraktır, 
Anadolu susuzdur, Anadolu yolsuzdur, Anadolu 
okulsuzdur. Anadolu halkı aç ve susuzdur. Kır
şehir de Anadolu'nun ortasında kurulmuş tarihî 
bir şehir olduğuna göre, o da yıllardan beri ih
mal edilmiştir. Hiçbir hususta inkişaf yoktur. 
Kırşehir'in pek çok köylerinde su mevcut değil
dir. Köylülerimiz susuzluktan perişandırlar. Ka
rılan ve kızları çeşme »başlarında geceden sabah
lara kadar nöbet tutarak ancak bir kova su ala-
Ibiliyorlar ki, Ibu bir köylü için en 'büyük ıstı
raptır. Köylünün işi her zaman su ile görülmek
tedir. S-aJbaJh ve akşam hayvanlarını su ile bes
lemektedir. Susuz bir köyde hayatın idamesine 
imkân olmadığı cümlenizce malûmdur. Kırşehir'
in' bütün köylerinde okul ve öğretmen de yok
tur. Okul ve öğretmen kara cehaletin ilâcıdır. 
Okul ve öğretmen bir memleketi refah ve saade
te kavuşturur. Okul ve öğretmen köyümüze nur
lu ışıklar tutar, onun karanlık yolunu aydınla
tır. 

Kırşehir'inizde tarım işleri de çok •zayıftır. 
Köylümüz babasından kalma usullerle çiftçilik 
yapmaktadır. Teknik ziraat yoktur. Fennî güb
re mevcut değildir. Olan yerlerde dse pahalıdır. 
Böyle bir memleketin sefaletten kurtulması an
cak Devlet eli ile mümkündür. Hükümetimizin 
Kırşehir'e âcil yardım yapmasını istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yüksek malûmunuz olduğu veçhile, birçok 

köylerimizde karşılıklı yardım için «Tarım 
kooperatifleri» kurulmuştur.. Birçok köyleri
miz ihtiyaç karşısında kaldıklarından bu koo
peratiflerden vâde ile ödüne, para almışlar-
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deniz, arkadaşınım suallerine cevaplarını i arz 
ederken, Tanın Bakanlığına taallûk eden kıs
mı cevaplandırdım. 
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dıi'. I9BI yılında vukua gelen sel. felâketine 
mâruz kalanlar ile 1962 Nisan ayında kum fır
tınasından zarar gören köylerimiz, koopera
tife karşı olan borçlarını vâdesinde ödeyeme
mişlerdir. İcra daireleri tarafından gönderi
len ödeme emirlerine karşı cevap vermemiş
ler ve borçlanın tediye ermemişlerdir. Bu
nun üzerine icra memurları köylünün men
kul. ve gayrimenkul mallarına haciz koy
muş, bu malları bugün mezat salonların
da satılmaktadır. Felâket üstüne felâketler 
gelmiş, köylümüz de borcunu ödeyemez fakir 
bir hale düşmüştür. 

Bu itibarla fakir köylümüzün vâdesi gelmiş 
borçlarının gelecek yıllara tehiri için Hükü
metimizin dikkatini çekiyorum. Yalnız bu konu 
<;ok önemlidir. 

Millet olarak bu konu ile meşgul olmamız 
lâzımdır. Bu konu sadece bir bölge halkına tat
bik edilecek bir konu değildir. Bütün Türkiye 
köylüsünün bu acıklı halini göz önüne alma
mız şarttır. 

Muhterem arkadaşlar; 1929 yılında Kırşe
hir'de1 ve civar köylerinde kuraklık olmuş, 
bunun sonunda her tarafta «Kıtlık» hüküm 
sürmeye başlamıştır. Baba ve annelerimizden 
dinlediğimize göre o yıllarda köylülerimiz peri
şan olmuşlar, kanları ve çocukları tarlalarda 
yeşil otlan tophyarak onunla bulgur pilâvı 
pişirmişler ve böylece geçimlerini temin et
mişler, 1929 - 1930 - 1931 - 1932 yıllan Kır
şehir köylüsünün aç ve susuz kaldığı yıllardır. 
Allanın böyle 'kurak yılları bu memleket hal
kının başına, bir daha getirmesin. Yalnız aldı
ğımız acı şikâyetlerden anlaşılıyor ki, bu ku-
ra,klık ve yoksul günler yine gelmiştir. Yok
sul Kırşehir'in berrak semalarını kuraklık bu
lutu kaplamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yüksek Heyetinize gerçekleri arz ediyorum. 

Bu yıl Kırşehir köylüsü açlık ve .susuzluk ile 
karşı karşıyadır. Kuraklık hâdisesinin öne alın
masını ve bu önemli konunun Hükümet işi 
olarak telâkki buyurulmasını, icabederse bir 
heyet gönderilerek Kırşehir'in duramunun 
araştırılmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI MEHMET İZMEN 

(O. Senatosu Giresun Üyesi) —• Efendim, ben-

Sözleri minin arasında bir heyet göndermek 
suretiyle ifade buyurdukları duramun tes-
bdt edilmekti1 olduğunu da ilâveten arz etmiş
tim. 

Hâdise şudur : 5254 sayılı, malûmunuz olan, 
bir kanun vardır. Bu kanun, dolu, kuraklık, 
yangın ve benzeri âfetler sebebiyle mahsulü
nün '-P/c 40 nın zıyaa uğraması ve tohumluğu 
kalmaması durumuna düşen vatandaşlanmı-
zm, mahallin ziraat teşkilâtına vukubulacak 
müraacaatleri üzerine teşkilâtımız marifetiyle 
tesbit edilen hasar dunımuna göre tohumluk 
ihtiyacı, her kazada kurulan ihtiyaç (komitesi 
adını taşıyan ve kazanın kaymakamının baş
kanlığında ziraat müdürü, Ziraat Bankası mü
dürü, mal müdürü gibi şahıslardan müteşekkil 
bir heyet marifetiyle tesbit edilerek vilâyete bil
dirilir. Vilâyetin de bu ihtiyacı, vilâyetin 
yekûn ihtiyacı halinde Tarım Bakanlığına 
intikal ettirilir. Bize bu.şekilde ihtiyaç ola
rak bin ton vilâyetçe ettirilmiştir. Arz etti
ğim şekilde yapılan tesbit neticesinde biz de, 
biraz evvel arz ettiğim gibi , bunu 800 ton 
olarak karşılamış bulunuyoruz. 

Ayrıca ifadelerinde buyurdukları gibi, to
humluk ihtiyacı dışında yemeklik sıkıntısı 
içine düşmüş olan vatandaşlarımızın, isteği bi
raz evvel arz ettiğim kanunun dışında olmakla 
beraber, arkadaşımızın bendenize getirdikleri 
yazı Tarım Bakanlığının salahiyetli eleman
larına mahallen tesbit. ettirilmek üzere sadeee 
Kırşehir değil, kendi ifadelerinde buyurduk
ları muhitlere de birer heyet gönderdim. Du
rumu tesbit ettirmekteyiz. Yapılan tesbitin 
neticesi elbette ki Hükümete intikal ettirile
cek ve gereği Hükümetçe yapılacaktır. 

Hulâsa, ,biz tohumluk ihtiyacını, vatanda
şın ihtiyacolarak: bildirdiği nisbette karşılama
ya çalışıyoruz. Ayrıca insan yiyeceğini, hay
van yiyeceğini 'karşılamak üzere ihtiyacı tes
bit etmek için bir heyet göndermiş 'bulunu
yorum. Bu heyetin yapaeağı inceleme sonunu 
Hükümete intikal ettireceğiz. Bunu da ilâve
ten arz ederim, hürmetlerimle. 
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BAŞKAN" —• Soru cevaplandırılmıştır. 

9. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Almanya'nın Mülheim kasabasında her yılın 21 
Şubatında tertibedilen Türk Haftası adındaki 
festivale 1963 yılında iştirak edilmek üzere bir 
teşebbüs ve hazırlık yapılıp yapılmadığına dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/275) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Dışişleri 
Bakanı yok. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

10. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Karadeniz mıntakasında bu yaz vukubulan ku
raklık sebebiyle büyük bir ekmeklik hububat 
sıkıntısı olması ihtimaline karşı bir tedbir alı
nıp alınmadığına dair Ticaret ve Tarım Bakan
larından sözlü sorusu (6/376) 

BAŞKAN — Ata Topaloğlu yok. îki defa 
bulunmadıkları için, soru düşmüştür. 

11. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınger'in, 
incir ziraatinin bekasının temini ve incir müs
tahsilinin himaye edilmesi maksadiyle bir ted
bir düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım ve 
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/377) 

BAŞKAN —• Soru sahibi burada mı efen
dim? Yok. İkinci defa bulunmadığı için soru 
düşmüştür. 

12. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
siyasi hükümlülerden hastalıkları sebebiyle 
kimlerin tahliye edilmiş olduğuna ve daha kaç 
hasta mahkûm bulunup tahliyeleri için ne dü
şünüldüğüne dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/378) 

BAŞKAN — Reşat Özarda burada mı efen
dim? Yok. İkinci defa bulunmadığı için soru 
düşmüştür. 

13. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nnn, Türkiye'deki Nurculuk mese
lesinin mahiyetine ve Risalei Nur Külliyatı 
adiyle yayınlanan eserlerin yasak edilip edilme
diğine dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü soru önergesi ve Adalet Bakanı Abdülhak 
Kemal Yörük 'ün sözlü cevabı (6/379) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Bura
da. İçişleri Bakanı yok. Yalnız Adalet Baka
nını kâfi görüyor musunuz? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kas
tamonu) — Kâfidir efetadim. 
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BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

4 . 9 . 1962 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Adliye ve İçişleri Ba

kanlarınca sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâlet Duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

1. Türkiye'de zaman zaman efkârı umu-
miyeyi meşgul eden (Nurculuk) meselesinin 
mahiyeti nedir? 

2. Risalei Nur Külliyatı adı altında neş
redilen eserlerin okunması ve basılması yasak 
edilmiş midir? 

3. Şimdiye kadar bu risaleleri basan, ya
yan ve okuyanlar hakkında kaç defa tahkikat 
açılmış ve kaç kişi mahkûm edilmiştir? 

4. 'T. C. mahkemelerince hakkında beraet 
kararı verilen «Nurcular» halen kontrol altın
da mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Adalet Bakanı. 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (Ankara) — 'Çok muhterem ;arkaidaşla-
rım, nurculuk meselesinden dolayı gerek mahkûm 
olanlar, gerek nurculuğa mütaaıllik risaleleri 
dağıtanlar, gerekse bu risalelerin ınerelerde ve 
ne mdlktarınm müsadereye 'tâbi tutulduğu hak
kındaki malûmatı bütün vilâyetler savcılıkları
na sormuş bulunuyoruz. Takdir buyurursunuz 
ki, Ibirçok vilâyetlerden alacağımız cevaplara 
göre sayın Yılanlıoğlu arkadaşınızın sualini ce
vaplandırmak mümkün olacaktır. Bu selbeple, 
gerekli malûmat toplanmalkta olduğundan, bu 
suale Ihenüz cevap vermek imkânına malik (bu
lunmadığımı arz ederim. Derin hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Ne kadar müddet işitiyorsunuz 
Vekil Bey? 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (Ankara) — Vilâyetlerden ne kadar 
müddet içinde istenilen cevabın geleceğini Ike-
İsitt olarak arz etmeme imkân yok. Binaenaleyh, 
Başkanlılk Makamı münasip (bir mühlet verirse, 
bendeniz de Heyeti Aliyenize malûmat arz ede
rim. 

BAŞKAN — Bir ay kâfi mildir? 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara) — Kâfidir, efendim. 
BAŞKAN — Bir ay sonraya talik edilmiştir. 
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14. — Konya Milletvekili Rüştü özal'm, id

rak edilen tarım mahsulünün tahmin edilen mik
tara uygun olup olmadığına ve tesbit olunan 
tohumluk miktarının ihtiyaca kâfi gelip gelmi-
yeceğine dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
ve Tarım Bakanı Mehmet îzmen'in sözlü cevabı 
(6/380) 

BAŞKAN — Konya Milletvekilli Rüşttü Oaal 
burada mı? Burada. Başbakan adına Tanım 
Balkanı cevap verecekler. Soruyu okutuyorum. 

3 . 9 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbaikasn tarafın

dan sözlü olanak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Konya Milletvekili 

Rüştü özal , 

Konya vilâyetinin bâzı bölgelerinde, müsait 
olmıyan iklim şartlarının (bu sene de devam et
tiği jve bundan dolayı yiyecelk, tohumluk ve 
hayvan yeımli bakımlarından ehemmiyetli bir 
darlığın mevcudiyeti malûmları olmakla bera
ber, mahsulün idrakinden evvel yapılmış olan 
tahminler ve buna göre valilikçe tesbit edilmiş 
olan vilâyet ihtiyaçlarının taftıminden sonraki 
hava şartları ve zirai (mücadelenin kifayetsizli
ği ve sair sebepler dolayısiyle hakiki miktarları 
ifade etmemekte olduğunu ımalhallinde ve yıakî-
nen ımüşahede ettim. 

Bu itibarla aşağdaki hususların açıiklanmıası-
nı tıaleb etmekteyim : 

1. İdrak edilen tarım mahsulü hasattan ev
vel yapılan tahmindeki miktara uygun mudur? 
Vilâyetçe tesbit olunan tohumluk miktarı ihti
yaca ^kifayet edecdk midir? 

2. Vilâyet ihtiyacı tam olarak ve niormal 
ekiliş zamanında tevzi edilebilecek midir? 

3. Devam eden fena iklim startlarının ne
ticesinde husule gelen ve çiftçilerimizin çoğun
luğunu tazyik eden 'ağır durumun ıslahı, çift
çinin çeşitli borçlarının ertelenmesi, kredileri
nin artırılması ve bâzı mahallere çok acele yi
yecek yardımı yapılması Ihakkında alınmış olan 
tedbirler var mıdır, bunlar nelerdir? 

4; Büyük çiftçi olaraik mütalâa edilen fa
kat tohumluk buğdayı olmıyanlara Banlka mek
tubu karşılığı tohumluk verilmesi suretiyle eki- ı 
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mi mümkün 'kılmak ve teşvik etmek düşünül
mekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun, Başbakan adına Ta
rım Bakanı. 

İTABIM BAKANI MEHMET IÎZ(MEİN (C. 
Senatosu Giresun Üyesi) — Konya Milletvekili 
Sayın Rüştü «öızal arkadaşımızın tevcih buyur
dukları sorularına cevaplarımı arz ediyorum. 

Fiüî istihsal rakamları belli olmamakla bera
ber, hasattan evvel yapılmış olan tahminlerle ha
sattan sonra alman son malûmat arasında önemli 
bir fark mevcut değildir. Hasattan önce KWya 
(vilâyetimizin rekoltesi '960 000 ton buğday olarak 
tahmin edilmiş, hasattan sonra 970 000 ton oldu
ğu anlaşılıyor. Görüyorsunuz ki, hasattan evvel 
yapılan tahminle başattan sonraki durum arasın
da az fark vardır. Konya vilâyetinde geçen sene, 
rekolte, 760 000 ton, bu sene hasattan sonra aldı
ğımız rakamlara ıgiöre 970 O00 tondur. Bu rakam, 
bu senenin fiilî rakamı olmamakla beraber, bu 
yıl rekoltenin Konya'da ıgeçen seneden birkaç 
yiüzbin ton fazla olacağı anlaşılmaktadır. 

Tarım Bakanlığına intikal ettirilen Konya 
Valiliğinin, il ihtiyaç komisyonu kararına göre, 
muhtaç durumdaki çiftçilerin ihtiyacını karşıla
mak üzere, istemiş bulunduğu 14 600 ton buğday 
ve 2 800 ton arpa tohumluğuna mukabil 13 020 
ton buğday ve 1 500 ton da arpa tohumluğu tah
sis edilmek suretiyle ihtiyaç '% 90 nisbetinde kar
şılanmıştır. 

Tahsis emirleri, vilâyetlere, Ziraat Bankasına 
ve Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne 
7 Eylülde tebliğ edilmiştir. 

Tohumluklar ekin mevsiminden evvel çiftçinin 
eline 'geçmiş bulunacaktır. 

ıPena iklim şartları, Konya vilâyetinin bâzı 
bölgelerinde müstahsil aleyhinde eksik hasat yap
maya müncer olması sebebiyle sıkıntıya düşmüş 
bulunan çiftçi vatandaşların durumu, biraz ev
vel Kırşehir münasebetiyle arz ettiğim şekilde 
mahalline gönderdiğimiz beyet marifetiyle tetkik 
ettirilmektedir. Bu tetkik neticesine ıgöre gerekli 
muamelelerin yapılacağı tabiîdir. 

«Tohumluk ihtiyacı 5254 sayılı Kanuna ıgir-
miyen çiftçi vatandaşlarımıza teminat mektubu 
mukabilinde tohumluk verilmesi mümkün mü
dür?» şeklindeki suallerinin cevaplarına gelince : 

Böyle bir muameleye Devlet Üretme Çiftlik
leri Teşkilât Kanununa göre, Bakanlar Kurulun-
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dan karar almak suretiyle, cevaz verilmekte ise 
de, (Devlet Üretme Çiftliklerimiz hiç/bir zaman 
5254 sayılı (Kanuna ıgöre hâsıl olan tohumluk ih
tiyacından fazla tohum yetiştirememekte (bulun
duğundan, yani her yıl Ö254 sayılı Kanuna (göre 
kredi yolu ile karşılamamız iktiza eden, tohuan-
lukten fazja tohum istihsal edilemediğinden bu 
mekanizmanın işletilmesi yoluna gidilmemektedir. 
Bu sene yalnız Ceylânpınar çiftliğimizde Flo
ransa buğdayı denilen bir miktar yumuşak buğ
day tohumu vardır. Fakat bu da ancak muayyen 
bir mmtakada kullanılır, bir tohumdur. Yani 
Devlet Üretme Çiftlikleri, '5254 sayılı Kanuna 
göre ihtiyacı karşılıyamamakta olduğu için, biraz 
evvel arz ettiğim usulle, teminat mektubu yolu 
ile bir kısım çiftçiye yardım yapmak mümkün ol
mamaktadır. 

Hürmetlerimle... 
•BAŞKAN — (Buyurun, Rüştü özal. 
İİÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; dert beraber oldu
ğu ızaman şikâyetler de birbirine (benzemektedir. 
Biraz evvel aynı konuda konuşan Kırşehir Millet
vekili Halil Ozmen arkadaşım, darlık ve igüçlü-
ğün yarattığı tabloyu çizmiş ıbulunduğu cihetle 
bunları tekrarda bir fayda görmemekteyim. Fa
kat şu birkaç noktanın aydınlatılmasının da fay
dalı olacağına kaani olduğum için yüksek huzur
larınızı işjgal etmiş bulunuyorum. 

Eylülün ikinci yarısına ıgeldiğimiz halde ay
lardan beri bir damla yağmur yağmıyan, mem-
baları kurumuş, azalmış, yer yer sarnıçlarında, 
kuyularında içecek suyu bulunmadığından taşı
yarak su teminine çalışılan velhâsıl toprak ve su 
dengesi bakımından talihsiz bir bölgenin (bu sene 
içinde bulunduğu ağır şartları yakinen ıgörmüş 
bir arkadaşınızım. Topraklarımız susuzluktan ya
nıyor, erozyon, kum çölleri haline gelen araziyi 
eksibeler gibi üzerindekilerle beraber sürüklüyor. 
Ekilebilen topraklardan tohumu kurtarmak, ekse
riya bir şans olmaktadır. 

Konya ovasının su derdini halletmeyi hayatı
nın mesut hâdiselerinden birisi olarak sayacağını 
bildiğimiz sayın İnönü'nün bunları bildiğini, bu 
hususta yeniden tetkikler yapıldığını (biliyoruz. 
Esasen susuzluğun yaktığı Anadolu'nun bağrı 
ancak 'böyle ümitlerle serinlemektedir. 

Hakikat şudur ki, Orta - Anadolu'nun muh
temelen merkezi Niğde olan 'genişçe bir mmtaka-
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sında malesef bu sene de hava şartları müsaidol-
mamıştır. 

Esasen geçen seneden çok güç durumda olan 
ve ıgeçen sene Konya vilâyetince tesbit olunan 22 
bin tonluk tohum yardımına mukabil ancak arpa 
ile beraber 10 bin ton civarında tohumluk tahsisi 
yapılmış olmasından dolayı bu sene çiftçi vatan
daşlarımızın durumu çok ağırlaşmıştır. 

Yine ıgeçen sene kafi olmamasına mukabil ya
pılmış olan yiyecek yardımı bir dereceye kadaı-
müessir olmuşsa da geçen seneye yetersiz olan 
yardımın bu seneye bir faydası elbette kalmamış
tır. 

\Ben (bu kürsüden kendimi, müşahede ettiğim 
kadariyle Konya ve muttali olduğum şekliyle do 
Orta - Anadolu'nun bir kısmında ciddî foir duru
mun mevcudolduğunu, 

Acilen tedbirler alınmadığı takdirde vatandaş
larımızın sıkıntılarının artarak devam edeceğini 
fazla olarak tahıl ambarı olan Konya ve civarı
nın ekim gücünün düşeceğini ve böylece gelecek 
senelerde sıkıntının devam etmesinin beklenmesi 
l&zımıgeldiğini, ısarahatla ifade etmek mecburiye
tinde hissediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; sayın vekilimizin, bah
settikleri 5254 sayılı kanuna göre mahallin 
ihtiyaçlarını tesbit işi hasattan evvel yapılmak
tadır. Halbuki hava şartları bu tahminlerin maa
lesef tahakkuk etmediğini göstermektedir. Her 
ne kadar itimat göstermek mecburiyeti karşısında 
bulunmamız ve Sayın Vekilin tahminden fazla 
mahsul alındığını beyan eden konuşması muvace
hesinde, bir an sükût etmek lâzımgeliyor ise de, 
hakikatin her yerde bu şekilde olmadığını açık
ça söylemenin de icabettiğini görüyoruz, öyle ki: 
bilhassa Devlet Üretme Çiftliklerinin bütün ieş-
kilâtiyle yaptığı tahminlerine mukabil değişik 
neticeler vermektedir. Geçen sene en salahiyetli 
kimse tarafından 60 000 ton tohumluğun temin 
ve tevzi edileceği söylendikten pek kısa bir zaman, 
bir iki hafta sonra 60 000 ton tahmin edilen to
humun ancak 35 000 tonu temin edilebilmiştir. 

Bu sene gene Sayın Başbakan Yardımcısı ta
rafından bizzat kendi bölgeme 80 bin ton tohum
luk buğdayın tahsis edilmiş olduğu ifade edilmiş 
olunmasına rağmen; şimdi evvelce tahsis edildi
ği bildirilen 80 bin ton tohumluğa mukabil 60 
bin ton tohumluğun verileceğini öğrenmiş bulunu-
voru'm. 
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Bütün teşkilâtiyle Devlet Üretme Çiftlikleri- 1 

nin, kendi mahsullerinde bu türlü hatalar oldu
ğuna göre, çiftçiye ait mahsulün Mayıs ayında ve 
hasattan evvel yapılmış olan bir tahminin ne de
recelerde farklı neticeler doğurduğunu hesabet- I 
m ek mümkündür. 

Birçok köylü vata ıdaşlar, mahsullerinin iyi I 
olduğumu, ve bu bakımdan zamanında müracaat I 
etmediklerini, çünkü endişelerinin yalnız borç
larını ödemekten ibaret bulunduğunu tesbit et- I 
tik. Fakat maalesef iklim şartlarının fena olma
sından kendi ümit ettikleri şekilde hasılatın ta- I 
hakkuk etmediğini, fakat kanun müsait olmadı- I 
ğından yapılacak başka bir* işlem bulunmadığı I 
cihetle borçlarının tecili imkânına sahip bulun- I 
madıklannı, acıklı bir şekilde ifade etmişlerdir. I 
Bu hakikatin görülmüş olması inanma hissimizi 
âzami dereceye yükselmiş bulunuyor. I 

»Sayın Bakanın verdikleri rakamlar karşısın- I 
da müteşekkir olmak gerekir. Kendilerine teşek- I 
kürlerimizi ifade ederim. Fakat, bildirmiş olduk- I 
lan miktarlar, hakiki ihtiyaçlara nisbetle çok I 
azdır. Ancak Hükümet mensubu kimselerin ba- I 
kanlığın durumu, bakanlığın elinde mevcut im- I 
kânların yekûnunu görmüş olmaları muvacehe- I 
sinde kendileri elbette büyük rakamlar talep 
edememişlerdir. Nitekim, geçen sene 22 bin ton 
istenmiş, fakat tâbir caizse vilâyet olarak azar-
1 anılmıştır. Çünkü tevzi edilen miktarın tamamı 
35 000 tondan ibaret bulunuyordu. Bunun büyük 
bir kısmını Konya'ya- tefrik etmek mümkün de
ğildi. Bu sebeple bu seneki talepte, ihtiyacın çok 
altında hareket edilmek zaruretinde kalınmıştır. 
Bu sene, kaza ihtiyaç tesbit heyetinin imsak-
la hareket etmesinden başka vilâyette ihtiyaçlar 
yarıya, kadar indirilmiş bulunuyor. Bu yarıya 
indirilmiş ihtiyacın da yüzde seksen - doksanını 
verdik demek, ihtiyacı karşıladık demekten çok 
uzaktır. Ricam şudur : Kredilerin tahditli ol
duğunu biliyoruz. Eldeki tohum ihtiyacının 
"500 000 ton, mevcudun ise bunun çok altında 
bulunduğunun da farkındayız. Halbuki bugün, 
Konya civarının mâruz kalmış olduğunu, hakika
ten derin bir âfetin önlenebilmesi için Hükümet 
olarak tedbir alınmasını ve gerekli imkânların 
sağlanmasını talebetmiş bulunuyorum. Yoksa, câ
ri bir muamele burada tekrar edilmiş olması ha
kikaten müşkül bir durumda olan köylü vatan
daşlarımızın derdine deva olmaktan çok uzak 
kalınacaktı i-. J 
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Benim istirhamım, mahalline giden heyetler, 

bizim kadar meseleye eğilmiş olsalar, ortada 
hakikaten ciddî bir meselenin olduğunu görecek
lerdir. Meselenin bu ciddiyet içerisinde Hükü
metçe mütalâa edilerek, yiyecek yardımının sağ
lanmasını, borçların ertelenmesini, gene bu ha
valide zengin vatandaşlar dahi olsa, geniş ölçü
de, ekim sahaları da olsa, onlara da tohumluk 
hususunda gerekli bütün yardımların sağlanma
sını kabil kılabilir tedbirler alınmasını bir kere 
daha ve Halil Özmen arkadaşımıza muvazi ve 
müşabih olarak istirham ederim. Maruzatım bu 
kadardır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

15. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
bu yıl ihtiyaca yeteri kadar zirai gübre temin 
edilip edilmediğine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/381) 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Ahmet Üs
tün buradalar mı? Yok. İki defa bulunmadıkla
rından soruları düşmüştür. 

16. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
muhtaç çiftçiye ne miktar tohumluk buğday yar
dımı yapılacağına ve bunun vaktinde verilmesi 
için ne gibi tedbir alındığına dair Tarım Bakanın-
dan sözlü sorusu (6/382) 

BAŞKAN — Bu soru da Ahmet Üstün arkada
şımıza aidolup, soru sahibi iki defa, bulunmadığın
dan soruları düşmüştür. 

17. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
Milletlerarası Yapı İşçileri Sendikası temsilcisinin 
ikamet izninin ne sebeple uzatılmadığına dair İç
işleri ve Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/383) 

BAŞKAN — Coşkun Kıfca arkadaşımız bu
radalar mı? Evet. İçişleri Bakanı burada yoklar, 
yalnız Çalışma Bakanının cjpvap vermelerini ye
terli buluyor musunuz? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — İçişleri Ba
kanının da burada bulunduğu bir oturumda cevap 
verilmesini istiyorum. 

BAŞKAN —• Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

18. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'-
in, Biga ilçesinde 3 . 7 . 1962 tarihinde vukubu* 
lan sel felâketinin sebebolduğu hasarlara dair 
sözlü soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı llyas 
Seçkin, İmar ve-İskân Bakanı Fahrettin Kerim 
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Gökay, Tarım Bakanı Mehmet İzmen ve Ticaret 
Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü cevapları (6/385) 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Refet 
Sezgin buradalar mı? Evet. ilgili bakanlar bu
radalar. Soruyu okutuyorum. 

5 . 9 . 1962 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık, İmar ve is

kân, Tarım ve Ticaret Bakanları tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassutları
nızı saygılarımla rica ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
Refet Sezgin 

1. 3 .7 .1962 tarihinde Biga kazasında vu-
kubulan müessif sel felâketinde : 

a) Kaç ev yıkılmış ve kaç ev hasara uğra
mıştır, bunlar için ne gibi bir yardım yapılmış
tır veya yapılacaktır, bu hususta cereyan eden 
işlemin safhası nedir? 

b) Bu sel sebebiyle köprü yıkılmış mıdır, 
kaç adeddir, yakılmış ise yeniden inşaları düşü
nülmekte midir? 

c) Keza bu hâdise sırasında kışlık ve yazlık 
mahsulden hangi nevi mahsuller ne miktarda 
ziyaa uğramıştır, Zayi olan kışlık ve yazlık mah
sullere karşılık sahiplerine yardım yapılmış mı
dır, yapılmış ise veya düşünülmekte ise şekli, 
miktarı ve safhası nedir? 

d) On iki köyde vâki sel sebebiyle zarara 
uğrıyan şahısların banka borçları tecil, arazi 
vergileri (bu seneye mahsus olmak üzere) ter
kin edilmiş midir, yahut bu hususta muktazi 
muameleye tevessül olunmuş mudur? 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI ILYAS SEÇKÎN 

(Ankara) — Çanakkale Milletvekili Refet Sez-
gin'in Biga ilçesinde vukubulan sel felâketi hak
kındaki sözlü sorusuna cevaplarımı arz ediyo
rum : 

Karayolları bakımından : 
Biga ilçesinde 3 . 7 . 1962 tarihinde vuku

bulan sel felâketi sonunda, Lapseki - Biga yolu
nun Lapseki'den itibaren 19 ncu kilometresinde 
bir köprü yıkılmıştır. 

Köprü tahkimatının projesi tamamlanmış, 
ihale yapılmış ve inşası için mütaaJhhit faali
yete başlamıştır. Mezkûr köprü yerinde yandan 
geçit temin edilmiş olup, Lapseki - Biga yolun
da geçide mâni bir durum yoktur. 
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Ertesi günü bendeniz, mahalline gittim. Bu 

işlere öncelik tanımak suretiyle inşaata başlan
ması hususunda gerekli talimatı verdim. 

Devlet Su işleri bakımından : 
Çanakkale - Biga, Çmardere, Doğandere, 

Karanlıkırmak ve kollarının yaptığı taşkınla
rın önlenmesi mevzuunun istikşafı 1961 yılında 
yapılmıştır. 

297 000 lirası istimlâk olmak üzere 1 080 000 
T. L. sı sarfı ile 450 ha. taşkına mâruz arazinin 
korunmasının mümkün olduğu anlaşılmıştır. 
işin rantabilitesi 2,9 dur. 

Çanakkale - Biga, Ipkaiye çayı ıslahı istikşafı 
1958 yılında yapılmıştır. 

1 500 ha. arazinin taşkından korunması için 
istimlâk dâhil 1 605 000 T. L. sı sarfı icabetti-
ği anlaşılmıştır. 

Ancak, mevzuun müstakil olarak ele alınıp 
alınmıyacağmın tesbiti için bu sene istikşafı ya
pılacak olan Biga çayının etütlerini beklemek 
zaruridir. 

Yukarda bahsi geçen mevzuların inşaat prog
ramlarına alınabilmesi için plânlamalarının ik
mali zaruri görülmektedir. 

1963 yılı plânlama programlarına konulacak 
olan bu mevzulara ait plânlamalar ikmal edil
dikten sonra bu işlere ayrılacak tahsisata tabi 
olarak tanzim edilecek programlarda mevzuun 
ele alınması derpiş edilecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — imar ve iskân Bakanı, buyurun. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTÎN 

KERİM GÖKAY (istanbul) — Muhterem arka
daşlarım. 

Biga ilçesinde 3 . 7 . 1962 tarihinde meyda
na gelen sel felâketinin sebebolduğu hasarlara 
dair Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin tara
fından verilen sözlü soru önergesinin Bakanlığı
ma ait kısmının cevabı aşağıda açıklanmıştır : 

1. 3 .7 .1962 tarihinde Biga ilçesinde mey
dana gelen sel dolayısiyle Balıkesir Bölge Mü
hendisimizin ve mahallî fen memurlarının işti
rakiyle kurulan fen kurulu tarafından yapılan 
inceleme sonucu düzenlenen hasar tesbit rapo
runda; 

a) Biga ilçesinin Balıklıçeşme bucak mer
kezinde 1 bina ve ahırın, 

b) Çmardere köyünde 1 bina ve ahırın, 
c) Otlukdere köyünde 2 bina ve ahırın 
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çöktüğü bildirilmiştir. Binalarda, meydana ge
len hasarın 7269 sayılı Âfetler Kanunu bakımın
dan, adı gecen yerlerin umumi hayatına mües
sir olacak bir mertebede olmadığı anlaşıldığın
dan, sözü edilen olaydan binaları hasar gören
lere, 7269 sayılı Kanun uyarınca yardım yapıl
masına imkân görülmemiştir. 

Bu husus Çanakkale Valiliğine de bildiril
miştir. 

Durumu saygı ile bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Tarım Bakanı, buyurun. 

TARIM BAKANİ MEHMET ÎZMEN (Gi
resun C. S. Üyesi) —- Efendim, muhterem Re-
fct Sezıgin arkadaşımızın Bakanlığımıza taallûk 
eden sorularına cevaplarımı arz ediyorum : 

1. 3 .7 .1962 tarihinde Biga ilçesinde vu-
kübulan müessif sel felâketinde, 12 köyde za
rara uğrıyan müstahsilin durumları ile mahallî 
Ziraat Bankası idarecilerince yakından ilgile-
nilmiştir. 

Hasara mâruz kalan müstahsılların, çeşitli 
maıhsül yetiştiren kimseler olmaları itibariyle 
sel felâketinden kısmen mutazarrır oldukları 
tesıbit edilmiştir. 

Nitekim, hasar gören müstahsili ar da ban
ka borçlarının ertelenmesinden ziyade diğer 
mahsullerle ilgili istihsal faaliyetlerine devam 
edebilmeleri için kredilerinin artırılması tale
binde bulunmuşlar, bu dilekleri de mevcut im
kânlar nishetindc yerine getirilmiştir. 

Hasar gören müstalhsılların bankaya olan 
borçları-yekûnu 8 000 lira. imiş. 

Kredilerin artırılması mevzuundaki talep
lerinin karşılanabilmesi için malhallî şuıbece 
50 000 lira plasman istenmiş bu miktar aynen 
tahsis olun muştur. 

Keza bu 'hâdise sırasında kışlık ve yazlık 
mahsulden hangi nevi mahsuller ne miktarda 
zıyaa uğramıştır. Zayi olan kışlık ve yazlık 
mahsullere karşılık sahiplerine yardım yapıl
mış mıdır'? Yapılmıış ise veya düşünülmekte ise 
şekli; miktarı ve safhası nedir?» 

-». 7 . 1962 tarihinde Biga ilçesinde saat 15 
te 'başlaya gittikçe şiddetini artıran yağmur
lardan meydana, gelen seller ısebdbiyle, Gıöndoğ-
du çe Balıklı - Çeşme nahiyeloriyle bunlara 
bağlı 12 köyde 396 aded küçük ve büyük baş 
hayvan ölmüş 1 000 kadar kümes hayvanı te
lef olmuştur. 
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Seller; kışlık mahsullerde % 30, yazlıklarda 

% 50 hasar yapmıştır. 
Çiftçilerin bankaya ve kooperatiflere borcu 

olmadığından Iborç tecili mevzuulbahsolmamış-
tır. 

Sele mâruz 1.2 köyden yalnız Kemer, Bekirii, 
Çelikgürün, Ağaköy köylerindeki çiftçiler to
humluk yardımı yapılmasını istemişlerdir. Du
rumları incelenen bu çiftçilerden 74 çiftçinin 
'bankadan kredi alamıyacaklan ve kooperatif 
ortağı da olmadıkları teshit edildiğinden 5254 
sayılı Kanun hükümlerine göre bunlara tohum
luk yardımı yapılması ıc in. 22 ton 200 Kg. to
humluk istenmiş ibu 'tohumluk da Çanakkale ili 
emrine tahsis edilmiştir. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı, 'buyurun. 
TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka

ra) — Muhterem arkadaşlarım, seylâptan zarar 
gören köyler müstahsıllarının hir kısmı Ziraat 
Bankasına müracaat etmişler ve ıborçlarının er
telenmesinden ziyade diğer mahsullere plasman 
açılmasını istemişlerdir. Ziraat Bankası da bu
nu tetkik etmiş ve kendilerinin <8 bin lira (borcu 
olmasına muka'bil yeni mahsullerine 50 bin lira
lık 'bir plasman açmak suretiyle1 hu ihtiyacı gi
dermiştir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Refet Sezgin. 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Muhterem 

Başkan, sayın milletvekilleri, huzurunuzu fazla 
işgal etmiye-ceğim. Bayındırlık/'Bakanına ver
miş olduğu izahattan dolayı teşekkürlerimi arz 
ederim. Köprünün ihalesi yapıldığına ve inşa
atına da başlandığına'.'göre maksat hâsıl olmuş
tur. Sualimizi takdim ettiğimiz zaman henüz 
köprüye başlanmamıştı. 

Sayın imar ve İskân Bakanı (bendenizin tes-
bit ettiği malûmata göre noksan ıbir malûmat 
almış bulunmaktadır. 3 .7 .1962 tarihinde hâdi
senin vukuunu Sayın İçişleri Bakanından öğ
renmem üzerine uçakla mahalline 'gittim ve ora
da hasara uğrıyan binaların miktarını öğren
dim. Bana verilen malûmata göre hasar gören 
binaların miktarı 4 değil 47 dir. Bu itibarla 
hasarın şekline göre de, kanunu mahsusuna 
tevfikan, Bakanlar Kurulu kararı alınarak, ge
reken yardımın yapılması lâzımdı. Her halde 
İmar ve İskân Bakanına yanlış malûmat veril
miş olsa gerek... 

Bu seli sebebiyle maatteessüf iki milyon lira
yı tecavüz eden bir zarar vâki olmuştur, '549 
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şahıs bu selden zarar görmüştür. 395 hayvan te
lef (olmuştur. Ceman 63 317 dekar arazi tama
men' seller altında kalmıştır. Bunların mahsul 
olarak ifadesi, ise Şöyledir : 

336 900 kilo buğday, 139 635 kilo yulaf, 3 025 
kilo çavdar, 69 105 kilo bakla, 106 740 kilo mı
sır, 74 345 kilo aycideği, 86 100 kilo domates, 21 
410 kilo susam ve 3 675 kilo tütündür. 

Şimdi 12 'köy yukarıda .arz ettiğim !bu zarara 
dücar oluyor. 'Fakat bunların ne banka borç
ları tecil «diliyor ve ne de Arazi vergileri ter
kin ediliyor. /Benim anladığını mânada ve veri
len izah 1 ara göre 'gerek tohumlu'ktan ve gerekse 
yemlikten mahrum kalan bu vatandaşlar, cüzi 
yardımlara muhtaç (bırakılıyor ve 'banka borç
ları tecil edilmiyor. Ilalıbulki .mahalline gelen 
vali, kanunu mahsusuna göre teşkil edilen 'ko
misyonun ."başkanı ve kaymakam Iköylülere ''borç
larının tecil .edileceğini beyan etmişlerdi. Ora
da idari makamların zarara uğrayan şahıslara 
•verdikleri malûmat başka, 'burada .muhterem 
'Bakanların verdikleri malûmat daha (başkadır. 

Bu vesile ile plasman 'mevzuuna da temas et
meden geçemiyeceğim : Sayın Ticaret Balkanı' 
50 !bih ıliraliık plasman gönderdiklerini beyan et
tiler, kendilerine teşekkür ederim. Yâlnız zara--
ra, uğrayan vatandaşların hiç olmazsa 'bu sene
lik zararını telâfi edecek 'gerek yemlik 'buğ
day ihtiyacını ve gerekse tohumluk ihtiyacım 
karşılıyacak şekilde ve ucuz fiyatla Ih âtta kredi 
ile tohumluk. verilmesi lâzım/geldiği hususunu 
da arz ederim. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (C. S. 

Giresun Üyesi) — Efendim, muhterem arkada
şım, Bakanlığıma taallûk eden beyanları ara
sında tohumluk meselesine temas ettiği için tek
rar huzurunuza çıkmış 'bulunuyorum. 

Biraz evvel de arz ettiğim ;gibi, Çanakkale 
vilâyeti ve bu arada Biga'nın - biraz evvelki ko
nuşmalarda beliren hâdise ve ıhasar sebebiyle -
tohumluk ihtiyacı % 100 olaraJk karşılanmış
tır. Yani Ziraa't Vekelâti olarak karşılamakla 
mükellef (bulunduğumuz, mahallin ve vilâyetin 
bize 'bildirdiği tohumluk ihtiyacı yüzde yüz ola
rak, zarara uğrayan 'köylülerin istedikleri mik
tar aynen verilmiştir. 

Yiyecek yardımı 'mevzuu Bakanlığımızla il
gili değildir. Hükümet tabiati'yle gereğini yapa-
caktir. Yalnız biz 'Tarım Bakanlığı 'olarak 'bize 
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intikal eden tohumluk ihtiyacını yüzde yüz kar
şılamış bulunuyoruz. Arz ederim. 

BAŞKAN — înıar ve fs'kân Bakanı. 
İMAR VI] İVSKÂN BAKANI I1 AHRETTİN 

KERÎM GÖK AY (İstanbul) — Sayın Refet Bez
gin arkadaşımızın vermiş olduğu rakamlarla, 
bize idari malkamların vermiş olduğu rakamlar 
arasında büyük fark vardır. Binaenaleyh, ken
dilerinin !bu beyanına karşı gerekli tetkikatı ya
pacağımızı arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

19. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
zeytin yağının dahilî piyasada değer fiyatta sa
tılması ve ihracı hususunda ne gibi bir tedbir 
alınması düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/387) 

BAŞKAN — Soru sahibi 'buradalar mı? 
.(Yok /sesleri) İkinci defa da bulunmadıkları 
için soruları düşmüştür. 

20. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Yüksek Adalet Divanı eski Başsavcısı hakkında 
yapılan neşriyata dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/388) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? 
(Yok sesleri) Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

21. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, 
Trabzon'un merkez ve ilçelerinde tütün mahsulü
nü mahveden mavi küf hastalığının sebebolduğu 

'zaiyata dair, Tarım, Bakanından sözlü sorusu 
(6/389) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? 
(Burada yok sesleri) Gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

22. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Güneş Matbaacılık Türk Anonim Şirketinin Ha
zineye intikalinden sonraki durumuna dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu (6/390) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? 
(Burada sesleri) Maliye Bakanı ve Vekili de 
bulunmadıkları için gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

23. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan'ın, 
bakanlık teşkilâtında ne kadar tabip, eczacı, 
hemşire, ebe, sağlık, memuru ve laborant kadrosu 
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münhal bulunduğuna dair Sağlık ve Sosyal Yar- I 
dım Bakanından sözlü sorusu (6/391) 

BAŞKAN— Soru sabibi 'buradalar, mı? 
(Burada sesleri) Sağlık ve Sosyal Yardım 'Ba

lkanı (bulunmadıklar] için boruları gelecek 'birle- | 

1. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kufun, 
Tekirdağ ili Saray ilçesinde poUs teşkilâtı kurul
ması hususunda bir hazırlık bulunup bulunma
dığına dair yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakam 
S ahir Kurutluoğlu'nun yazılı cevabı (7/145) 

Millet Meclisi' Yüksek Başkanlığına 
Anikara 

Aşağıdaki yazılı hususun İçişleri Bakanınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
rica edenimi. Saygılarımla. 

Tekirdağ Mili et vekili 
Turhan Kul 

Tekirdağ ilinin (Saray) kasabası altı bine 
yaklaşan nüfusu il e kalabalık ve trafiği fazla bir 
ilçe merkezidir. 

Halen kasaba dâhilinde jandarma teşkilâtı 
mevcut ise de, gerek personel mevcudu gerekse 
kasabanın günden güne gelişmesi bakımından 
yeterli derecede müessir olma inaktadır. Bu iti-
ba/rfla : 

(Saray merkezinde mevcut jandarma teşki
lâtının kaldırılarak yerine daha müessir ve ki
fayetli olan polis teşkilâtı kurulması hususunda 
Bakanlığın bir hazırlığı bulunup bulunmadığı
nın, bu yolda bir hazırlık mevcut -değilse böyle 
bir değişik ligin düşünülüp düşünül mödiğinin) 
bildirilmesini rica ederim. Saygılarımla. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

.Rmniyet Genel Müdürlüğü 
Şube: 3. A. T. 

103745 18 Eylül 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 31 . 8 . 1962 tarih 7/145 - 2587/12512 
»ayılı emre 
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sime bırakılmıştır. LBu suretle gündemin bu kıs
mı da tamamlanmış oluyor. 

Gündemde görüşülecek başka madde bulun
madığından 2.1 . 9 . 1962 ('uma günü saat 15 te 
toplanılmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.10 

Tekirdağ İlinin Saray İlcesine polis teşkilâtı 
kurulması hususunda bir hazırlık bulunup bu
lunmadığı ve bir hazırlık mevcut değilse bu 
mevzuda ne düşünüldüğü hakkında Tekirdağ 
Milletvekili Turhan Kut tarafından verilen so
ruya yazılı cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
İçişleri Bakanı 

Sahıir Ku rutin oğlu 

Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut tarafından 
Tekirdağ vilâyetinin Saray kazasında polis teş
kilâtı kurulması hususunda Bakanlığımızca ne 
düşünüldüğü hakkındaki yazılı sorunun cevabı
nı takdim ediyorum. 

Birçok kazalarda polis teşkilâtı kurulması 
hakkında talep!er vardır. Tekirdağ Vali!iğinin 
mezkûr kazada polis teşkilâtı kurulması husu
sundaki talebi de bunlar arasındadır. 

Polis teşkilâtı kurulması lüzumlu kazaların 
emniyet ve asayiş durumu, coğrafi durumu, nü
fus, ekonomik gelişme, imar, ulaştırma ve sana
yi faktörleri etüt ettiril inciktedir. • 

Etüt sonunda Saray kazasında polis teşkilâtı 
kurulup kuru'lmıyacağı hususu ancak o zaman 
ka rara. bağlanabil ecekti r. 

Arz ederim. 
İçişleri Bakam 

Sahıir Kurut!uoğlu 

2. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kufun, 
Tekirdağ ilinin Çerkezköy ilçesinde, belediye bi
nasından faydalanmak suretiyle, 1962 - 1963 öğ
retim yılında ortaokul açılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair yazık soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/146) 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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30 . 6 . 1962 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki yazılı hususun Millî Eğitim Baka
nınca yazılı olarak cevaplandınlraasma aracılı
ğınızı rica edenim. Saygılarımla. 

Tekirdağ Milletvekili 
Turhan Kut 

Tekirdağ iline 'bağlı (Çerkezköy) ilçesi altı 
'bine yakın nüfusu ile hareketli bir ticaret mer
kezidir. 

Yetişen çocuklarına, okul yokluğu sebebiyle 
orta tahsil yaptırmak imkânından yoksun bulu
nan kasaba halkı, bir dernek kurarak ortaokul 
binası inşasına teşebbüs eylemişler, ancak, ge
rek Millî Eğitim Bakanlığının bu maksada yar
dım için ayırdığı talhsisatm çak az oluşu gerek
se kasaba halkının iktisadi güçlerinin yetersizli
ği dolayısı ile okul binasının ikmali bugüne ka
dar kabil olamamıştır. 

Bu durumu göz önüne alan Ortaokul Yaptır
ma Derneği, Belediye Başkanlığına müracaat 
ederek, esasen yarısından istifade edilmemekte 
bulunan belediye binasının, inşası devam eden 
okul binaısmın ikmaline kadar (bu iişe tahsisini ta
lep etmişler, Belediye Meclisi ise talebi uygun 
karşılayarak, belediye binasının okulun inşası 
tamamlanıncaya kadar bu hizmete tahsisini uy
gun bulmuş ve karara bağlamıştır. 

Bu durum karşısında: 

(Belediye Meclisi tarafından tahsis olunan 
Çerkezköy Belediye binasından faydalanmak su
retiyle, 1962 - .1963 ders yılında, Çerkezköy'de 
bir ortaokul açılmasının düşünülüp düşünülme
diği, düşünülmekte ise mahallî yardımlarla ik
mali sağlanamamış bulunan okul binasının Ba
kanlıkça ikmali suretiyle öğretime açılmasının 
mümkün olup olmadığı) hususlarının bildirilme
sini rica ederim. Saygılarımla. 

T. C. 
Millî Eğitini Bakanlığı 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 1955 

12 Eylül 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi. : M. M, fîeııel Sekreterliği Kanuni ar 

1 9 . 9 . 1962 0 : 1 
Müdürlüğü ifadeli 31 . 8 . 1962 tarih ve 7/14(1 
sayılı yazı : 

Tefkirdağ ilinin Çerkezköy ilçesinde, 1962 -
1963 öğretim yılında ortaokul açılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Tekirdağ Milletve
kili Turhan Kuıt tarafından. Bakanlığımıza iteıv-
cilh edilen yazılı sora önergesinin cevabı ilişik
te sunulmuştur. 

Dunumu 'saygı ile ••arz ederim. 
Millî Eğitim Bakam 

Ş. R. Hatitpoğlu 

Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, Tekirdağ 
ilinin Çerkezköy ilçesinde ortaokul «çılmaısı 
hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabıdır : 

Tekirdağ ilinin1 Çerkezköy ilçesinde mahallen 
Bakanlığımızca tesbit olunan (E) tipi bir orta
okul binası inşa ettiriılmejktedir. 

Ortaokul bulunımıyan ilçeler nüfus, okul, öğ
renci sayıları ile bölge özellikleri göz önünde 
bulundurulmak suretiyle Bakanlığımızca sıraya 
konulmuştur. Eldeki sıra cetveline göre Çerkez-
köyü ilçesinin okul açılma sırası 26 dır. 

öğretmen teminindeki müşkülât sebebiyle 
yeni ortaokul açmak imkânları çok »azalmış (bu
lunmaktadır. Bu bakımdan Çerkez 'köyünde 'bu 
öğretim yılında ortaokul açılması mümkün gö
rülmemektedir. 

Aynıca bu Ikonu hakkında Telrildağ Valiliği
nin vâki yazılı tmünaıcaaltıııa, Bakanlığımızca 
'ilgililere duyurulmak üzere, 27 Haziran 1962 
itarih ve 9725 sayılı yazı ile aynı şelkilde cevap 
verilmiştir. 

3. — Kır.şehir Milletvekili Memduh Erdemir '-
in, Hükümet programı üzerinde parti grupları 
sözcülerinin radyodan verilen konuşmalarının 
bildirilmesine dair yazılı soru önergesi ve Basın 
- Yayın ve Turizm Bakanı Celâl Tevfik Karasa-
pan'm yazdı cevabı (7/149) 

7 . 7 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İkinci Karma Hükümetini programı üzerin

de cereyan eden müzalkerelerde parti grupları 
sözcülerinin yaptıkları 'konuşmaların radyo'da 
verilen kısmının neticelerinin Basın - Yayın ve 
Turizm Bakanı tarafından yazılı olarak bildiril
mesine delâletlerinizi rica ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir 
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T. C. 

Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti 
Sayı : 9430 

10 Eylül 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : ;31 AiğuMıos .1962 tarih ve Kanunlar 

Müdürlüğü 7/149 - 2621 - 12864 sayılı yazı : 
Kırşehir Milletvekili Sayın Memduh Erde-

niiir tar-atından verilmiş olup İkinci Karma Hü
kümet Programı üzerinde parti grupları sözcü
lerinin yaptııkları konuşmaların radyodan veri
len kısımlarına dıair bulunan 7 Temamız 1962 
tarihli ısözlü soru önergesinin cevabı illiışikite su
nulmuştur. 

İçtüzük hükümleri uyarınca gereken işle
min yapılmasına delâletlerinizi saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

Basm - Yayın ve Turizm 
Bakanı 

Celâl Tevfik Karasapan 

Kırşehir Milletvekili Sayın Mahmut Erdemir 
tarafından verilen ve İkinci Karma Hükümet 
programı üzerinde cereyan eden müzakerelerde 
parti grupları sözcülerinin yaptıkları konuşma-
larm radyoda verilen kısımlarının yazılı olarak 
bildirilmesine dair olan sözlü soru önergesinin 
cevabı aşağıda arz edilmiştir : 

İkinci Karma Hükümetin programı üzerinde 
Cumhuriyet Senatosunda ve Millet Meclisinde 
geçen müzakerelerde parti grupları sözcüleri ta
rafından yapılan konuşmaların özetleri Ankara 
Radyosunda sözü edilen tarihlerde saat 22,00 
de «Türkiye Büyük Millet Meclisi saati» prog
ramında verilmiştir. 

Radyoda yayınlanmış olan bu özetlerin me
tinleri şudur : 

4 Temmuz 1962 : 
Cumhuriyet Senatosu : 
Adalet Partisi Grupu adına Aydın Senatörü 

Saim Sarıgöllü'nün konuşması : 
Gündemin biricik maddesi olan «İkinci Koa

lisyon Hükümeti programı» üzerinde ilk konuş
mayı yapan Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Saim Sarıgöllü, Adalet Partisinin Hükümet 
programı üzerindeki görüşünün, güven oyu ve
silesiyle Parti Genel Başkanı tarafından açıkla
nacağını bildirdikten sonra, programın kesin 
bir ifade taşımadığını, «aşırı sağcılık ve solcu
lukla mücadele» şeklinde ifade edilen pasajın, 
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aşırı sağcılığın ve aşırı solculuğun tarifinin ya
pılması bakımından muallâkta kaldığını, ikti
sadi hayatta, Devlet sektörü ile özel sektöre 
birlikte yer verilmesinin memnuniyet verici ol
duğunu, ancak iki sektörün meşguliyet sahala
rının tâyininin isabetli olacağını, özel sektörün 
vaziyetinin daha sarih olarak tesbitinde fayda 
gördüğünü söyledi. 

Konuşmacı tarım ve hayvancılık konusu üze
rinde de durarak Tütün Ekicileri Bankası ihti
yacına dokundu ve (imar ve iskân konusu) nun, 
memleketin en önemli dâvalarından olduğunu, 
yapılan plânların ihtiyacı karşılamadığını, işsiz
liğin sosyal ve ekonomik bir problem haline ge
tirilmemesi gerektiğini, iskân ve kredi konuları 
üzerinde kâfi derecede durulmadığını, özel 
Okullar Kanununun bir an önce çıkarılması 
icabettiğini, memleketin kadastro dâvasının 
halli için geniş ölçüde bir programla çalışmanın 
şart olduğunu ifade etti ve İkinci Koalisyon 
Hükümetinin muvaffak olmasını temenni ede
rek sözlerini bitirdi. 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Grupu 
adına Ankara Senatörü Niyazi Ağırnaslı'nm 
konuşması : 

Ankara Senatörü Niyazi Ağırnaslı memleket 
meselelerinin hallinde ve Koalisyon Hükümeti
nin başarılı ve devamlı olmasında, muhalefet ve 
iktidar partilerinin bir ahenk içinde çalışmaları 
gerektiğini, memleketimizde işsizliğin gideril
mesi için her sahada istihsalin hızla artırıl
ması jicabettiğM, işsizliğin g'ideıûknelsi için 
Hükümetin âdil bir fiyat politikası takib-
etmesi gerektiğini, fakat âdil bir fiyat 
politikasından Hükümet programında bah
sedilmemiş bulunduğunu, programda antide
mokratik kanunların ayıklanmasından da bahis 
bulunmadığım, af kanununun çıkarılması husu
sunun programda yer almasının memnunlukla 
karşılandığını, millî hâsılanın artırılması teşeb
büslerine Hükümetin girişeceğini ümidettiğini, 
Parlâmento olarak bu yolda Hükümetin daima 
teşvikçisi olacaklarını söyledi ve Hükümete ba
şarılar diledi. 

Millet Partisi Grupu adına Niğde Senatörü. 
İzzet Gene r'in konuşması : 

Millet Partisi adına görüşlerini açıklıyan 
Niğde Senatörü İzzet Gener, memleket mesele
lerinin hangi yollarla çözüleceğinin Hükümet 
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programında, izah edilmemiş bulunduğunu, bu I 
hususlarda muğlâk ve müphem umumi ifadeler 
kullanıldığını ve bi -er temenniden ibaret bulun- I 
duğıınıı ileri sürdü, temel meselelere realist bir I 
açıdan bakarak, Hükümet programının bu esas- I 
I ar dâhil inde hazır anıp Meclisin huzuruna ge
tirilmesinin daha doğru olacağını belir t t i . Zirai 
istihsalin art ır ı lması için, köylümüzün muhtaç; 
bulunduğu zirai kıedi ler in ön plânda ele alın
masını ve zirai s igortaya gidilmesini temenni 
ederek, zirai a landa ıslahatın teminat ını , zirai 
kredi ler le zirai s igor tanın teşkil et t iğini bildir
di, küçük ve büyük sulama, meselelerine, hay
vancılığın geliştiril nesi konular ına temas etti 
ve bu alanlarda, gereken tedbirlerin alınmasını 
ileri sürdü. Hat ip , radyonun tarafsızlığ; konu
suna, temas ederek ik t ida r k a d a r muhalefet söz
cülerine de Devlet radyolar ında aynı şar t ve 
müddet içerisinde istifade imkânlar ı sağlanması 
gerektiğini , birinci H ü k ü m e t p rogramında işsiz
liği önleyici tedbirlerin mevcuıdol matlığını, yeni 
Koalisyon Hükümet imi] ise yedi aylık tecrübe
lerin ışığı a l t ında bu mesele üzerinde hassasi
yetle durması gerekt iğini söyledi ve bu işsizlik 
konusunun ön p lânda mütalâa edilmesi ic^ıİletti
ğini, büyük bir küt lenin dert ler ine hu suretle 
çare bulunacağını söyledi. 

Cumhuriyet H a l k Part is i Grupu adına Edir
ne Senatörü Tahsin Bangııoğl u n un konuşması : 

Mütaakiben, C. H. P . Senato Grupu adına 
Grup Başkan vekil I eri mi eri Edi rne Milletvekili 
Tahsin Banguoğlu söz aldı. Hükümet programı
nın ilk kısmında yov alan, rejim konusuna temas 
ederek, bir ihtilâl devrinden, normal bir idareye 
geçişte, rejim meselesinin, Hükümet programında 
ıre koalisyonu teşkil eden par t i ler arasında imza
lanan protokolda .ver almasının normal karşılan
ması gerektiğini ifade etti. 

Daha sonra, çok partil i hayata başladığımız 
devirden bu yana memleketimizde yapılan umu
mi .seçimlerin geniş bir tahlilini yapan hatip, de
mokrasi idaresinin memleketimizde1 bir tecrübe 
ve talihsizlik devri .geçirmiş 'bulunduğunu, fakat, 
buna rağmen demokratik rejimin hâki kaldığını 
söyledi. 27 Mayıs inkılâbı hareketine temasla, hu 
inkılâbın meşruluğunu kaybetmiş olan Ibir iktida
ra karşı, yapıldığını, 27 Mayısın, memleketimize 
modern bir Anayasa gel irdiğini, yeni demokratik 
nizamımızı yürü tme hususunda siyasi parti leri
miz arasında 'bir anlayış havası bulunduğunu ve I 
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hu havanın daimî surette devam edeceğini kay
detti . 

Yeni Anayasamızın getirdiği hükümlerle, her 
sahada olduğu gihi iş sahasında da korkusuzlu
ğun, azade bir hayat yaşamanın şart larının sağ-
1 andığı n ı, Hükii m eti n p rögrann n ı ge r çeki eşti rı 11 e-
si ile, bu meselelerin kendiliğinden halledileceği
ni, lbu hususta Hükümetin muvaffak olmasına, 
parlâmentonun yardımcı olması gerektiğini, hu 
desteklerle Hükümetin muvaffak olacağına inan
dığını belirterek sözlerini tamamladı. 

Daha sonra, Ankara Senatörü İbrahim Saf
fet Omay söz alarak, cemiyet nizamının 'koruyucu 
\ie kurtarıcı şart larını sağlamak .gerektiğini, borca 
girmiş hii' memlekette sosyal güçlükleri yenebile
cek cesur hamleler yapmak lâzımgeldiğini, ancak 
bu suretle, bütün engellerin kalkacağını, memle
ket meselelerinin bu engellerin kalkması ile ken
diliğinden halledileceğini ifade etti ve şunları 
söyledi : 

«Partizanlık, mutlaka giderilmeli, vatandaşlar 
eşit şartlara 'kavuşturulmalıdır. Vatandaşlar , bil
hassa memurlardan, keyfî muamelelerden şikâ
yetçidir. Bu şikâyetler, isamimî davranış ve icra
at larla bertaraf edilmelidir. Memlekette sefalet 
artmış, can ve mal emniyeti sarsılmıştır. Hükü
met programında emniyet ve jandarmanın hal
kın hizmetinde olduğunun ifade edilmesi olması
nı, ümit verici b i r vaad olarak'kabul ediyorum.» 

Hali]> toprak reformunun kolay kolay halle-
dilemiyeeeğini söyl'iyerek Hükümete başarılar di
ledi. 

Yeni Türkiye Partisi adına Tokat Senatörü 
Osman Haeıbaloğlu/ııun konuşması : 

Öğleden sonraki oturumda ilk sözü Y. T. P. 
adına, Tokat .Senatörü 'Osman Haeibaloğlu ala
rak, yeni Hükümetin kabul edilmiş olan nispî 
temsil sisteminin tabiî bir neticesi olarak memle
ketimizde ilk defa olarak 3 par t in in anlaşması ile 
vücut bulmuş olduğunu, bunun, çok memnuniyet, 
uyandırıcı bir hareket olması lâzımgeldiğini söy
ledikten sonra, Hükümet programının umumi bir 
tahlilini yaptı . Ha t ip konuşmasında, kuru lmuş 
olan. Anayasa Mahkemesinin, antidemokratik ka
nunlar ın ayıklanmasında kendisinden beklenilen 
hizmeti ifası için, Hükümetin kendisine düşen ve
cibeleri yerine (getirmesini istedi ve iktisadi ve 
malî sahada, alınacak tedbirlerin yerinde olduğu
nu, büyük malî imkânlara sahip bulunan îşei Si-
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gortaları ve Emekli Sandığı ıgibi bâzı malî mües- I 
seselerin 'Verimli istihsal sahalarının yaratılmasın
da vazife almasının, isabetli olacağını, ezcümle, 
su ve toprak altı servetlerimizin kıymetlendiril-
mesinin memlekette yeni iş sahaları yaratacağını, 
ihraç mallarımızın «tandardizaşyonunun zaruri 
olduğunu, orman dâvasının ve arazi ihtilâfları
nın, vatandaşların haklarının da «iyaa uğrama
sına sebebiyet vermeden, nailinin faydalar bağlı
yacağını, Hükümet programında ifade edildiği 
şekilde zirai reformun yerinde olduğunu ifade 
etti. 

Senatör daha sonra, köy yollarının angarya 
suretiyle yapılmasının doğru olamıyacağını, Dev
let Karayolları ile Devlet Su işlerinin, memleket 
kalkınmasındaki müspet çalışmalarının daima 
desteklenmesi lâzımgeldiğini, millî eğitim saha
sında, okuma çağına gelmiş olanların ihtiyacım 
karşılıyacak şekilde okul ve öğretmen ihtiyacının 
karşılanması ve üniversitede okumak ist iyen her 
gence, mutlaka, bu imkânın sağlanması zarureti
ni belirtti, Adalet Bakanlığının adlî teşkilâtın 
her türlü meslekî ihtiyacını karşılıyacak tedbir
leri almasını, işleri her .gün biraz daha artan 
Temyiz Mahkemesinin takviye edilmesini, zabıt 
kâtipleri için bir mektebin kurulmasını, memle
kette pek çok hizmetlerin kendisinden beklendiği 
îmar ve İskân Bakanlığının gecekondu dâvasının 
hallinde ve mesken ihtiyacının karşılanmasında, 
yurt gerçeklerine uygun büyük gayret sarf etme
sini, Emlâk re Kredi (Bankasının malî imkânları
nın artırılmasını ve çalışmalarının bugüne kadar 
ele alınmamış bulunan diğer bölgelere de teşmil 
edilmesini, ulaştırma hizmetlerinin geliştirilmesi
ni ve ulaştırma teşekküllerinin kendi bünyeleri 
içindeki idaresi prensibi babında, bunların kal
kınma hamleleri için Hükümetçe yardım edilme
sini istedi. 

Hatip daha sonra, idarenin tarafsızlığı üze
rinde durarak, idarenin tarafsızlığı vatandaşın 
Devlete olan itimat ve güvenini artırır, idare 
eden ve edilenlerin, birbirilerine itimat etmeleri 
ve güvenmeleri şarttır.» dedikten sonra, asayiş 
kuvvetlerinin, polis olsun, jandarma olsun, em
niyet, ıhuzur ve hürmet içinde vazife görmeleri- I 
nin ıgerektiğini belirterek, huzur meselesine te- I 
maşla, ıhuzurun maddi ve mânevi unsurları bu- I 
lunduğunu izaih etti ve mânevi unsurun vatan- I 
daşlarm Devlete ve Hükümete (karşı sevgi, iti- | 
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mat güven ve hürmetlerinden doğacağı gibi, 
maddi unsurun, vatandaşa yaşama imkânları 
bakımından kolaylıklar sağlıyan iktisadi şart
ların gerçekleşmesi ile sağlanacağını belirtti. 
Af konusuna temas eden senatör, «Affın memle
kette bir huzur meselesi olacağını» söyliyerek bu
nun hallinin, yurt içinde ve dışında, (geniş bir 
fera'hlık yaratacağını belirtti ve 105, 113 sayılı 
kanunların memleket gerçeklerine uygun ola
rak yeniden ele alınmalarını istedi. 

5 Temmuz 1962 : 

Millet Meclisinde : 
Millet Partisi Grupu adına Ankara Milletve

kili Osman Bölükbaşı'nm 'konuşması : 

Daha sonra Hükümet programı üzerinde 
müzakerelere geçildi, i lk olarak Millet Partisi 
adına Genel Başkan Ankara Milletvekili Os
man Bölükbaşı söz aldı ve partisinin görüşle
rini, etraflı bir şekilde açıklııyarak tenkid ve 
temennilerde bulundu. 

Millet Partisi Genel Başkanı sözlerine kar
ma Hükümetin muvaffakiyetini temenni ederek 
başladı ve Birinci Karma Hükümetin/Anayasa
nın mutlak hakimiyetini tesis etmek ve demok
ratik rejimi yerleştirmek .gayelerini tahakkuk 
ettiremediğini, ! bozguncu hareket ve cereyan
lara karşı enerjik ve basiretle harekete geçme
diğini, ekonomik ve sosyal düzensizliklerin de
vam. ettiğini, yeni Hükümetin programı 'ile bi
rinci karma Hükümetin programı arasında vu
zuh ve katiyet bakımından bir fark müşahede 
edilemediğini,' toprak reformu, vergi reformu 
gibi hayati meselelerin ne suretle gerçekleştiri
leceğinin belirtilmediğini, programın bu mahi
yetinin murakabeyi güçleştirdiği gibi. Hükü
meti teşkil! eden partiler arasında da ihtilâf ve 
buhranlara sebebiyet verebileceğini, demokratik 
rejimi tehlikeye düşürecek ve Anayasa hakimi
yetini zedeliyecefk .'hiçbir tahrike müsaade edil-
miyeceği hakkındaki Hükümet programındaki 
teminatı memnuniyetle karşıladıklarını Orduyu 
huzur ve emniyet duygusu içinde yaşatmanın 
ve üzerine aldığı kudsî vatan vazifesini lâyı-
kiyle yapacak maddi ve mânevi şartlara kavuş
turmanın en mühim vazifelerden olduğunu, Hü
kümetin en esaslı vazifesinin demokratik reji
mi yerleştirmek vo vatanda, maddi ve mânevi 
huzuru sağlamak olduğunu söyledi. Genel Baş
kan mütaaikiben siyasi af meselesine temas ede-
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rek küllî bir affa ıgidilerek ibu konuyu siyasi , 
münakaşa konusu olmaktan kurtarmanın yerin
de ıbiı* hareket .olacağını ileri sürdü ve idarenin 
tarafsızlığının başta 'gelen şartlardan olduğunu, 
radyonun tarafsızlığı yolundaki iddiaların tat
min edici olmaktan uzak 'bulunduğunu, mahal
lî seçimlerin bir an evvel yapılarak tâyin yolu 
ile vazife görenlerin yerine seçimle kazananla
rın getirilmeleri gerektiğini öğretim ailesinin 
maddi ve mânevi huzura kavuşturulması için 
programda tedlbirlere ra/slanmadığım, ferdî 
mülkiyete ve hususi teşebbüse ön plânda yer 
vermek icaıbettiğini, sanayi kalkınmasının esas 
temelinin zirai sahadaki kalkınma olması ge
rektiğini, emek sahiplerinin -hayat şartlarının 
ıslah edilmesinin zaruri olduğunu, iktisadi kal
kınma iein geniş ölçüde yatırımlara ve bu ya
tırımların da en verimli sahalara tevcihine ihti
yaç ulunduğunu, servet 'beyannamelerinin iade 
edilip derhal geri istenmesinin maksadı temin 
etmiyeceğini söyledi. 

Mütaakıben dış politika üzerinde durdu, ga
ye ve prensip bakımından 'partiler arasında gö- j 
rüş farkı olmadığını belirtti, ittifaklara ve ! 
dostluklara samimiyetle bağlı bulunduğunu 
kaydetti, Cezayir'in bağımsızlığa kavuşmasm-
•dan ötürü duyulan memnuniyeti ifade etti. 

Adalet Partisi Grupu adına izmir Milletve- j 
kili Ragıp Gümüşpala'mn konuşması : 

Saat 11,40 ta kürsüye gelen Adalet Partisi 
Genel Başkanı îzmir Milletvekili Ragıp Gümüş-
pala Hükümet proıgramı üzerinde, partisinin gö
rüşlerini geniş şekilde aıçıklıyan, tenkid temen- j 
ni ve mütalâalarını 'belirten konuşmasına baş
ladı : 

Genel Başkan yeni Hükümete muvaffak ol
masını diliyerek sözlerine Ibaşlamış, partinin ya
pıcı bir muhalefet yaparak Hükümete müzahir 
olacağını ıbelirtmiştir. Sonra, memleketimizin 
sosyal ve ekonomik şartlar itibariyle durulma J 
ve ıgclişme halinde 'bulunduğunu, Türk vatan- j 
daşlarınm miedeni intean gibi yaşıyan bir var- ı 
lık haline gelmesi için Devlet idaresinin çeşitli 
dallarında sağlam esaslara dayanan ıslahat yap- j 
mak aorunluğu olduğunu, Hükümetin bu ısla- I 
hatı ve idari nizamda bâzı reformlara başla- j 
mak zaruretinlde (bulunduğunu, rejim buhranı, i 
Hükümet buhranlarına sebebolduğundan, bun- J 
dan böyle bu türlü krizlere sürüklenmemek • 
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için İKarma Hükümetin esaslı tedibirler alması 
gerektiğini, antidemokratik kanunlar henüz 
kaldırılamamışken demokratik vaitlerde bulun
manın doğru olmadığını, Hükümetin metodu
nun belli ve sarih olmadığını, Hükümetin aşırı 
sağcılık ve solculuk cereyanları ile mücadele 
programını müphem ve noksan bulduklarını 
söyledi ve iktisadi kalkınma politikasında özel 
sektöre Devletin yardım edeceği hakkmkla sarih 
«bir ifade (bulunmasını memnuniyetle karşıladı
ğını belirtti. 

Adalet Partisi Genel Başkanının belirttiği 
diğer noktalar şunlardır : 

— Beş yıllık plân, totaliter unsurlardan âri, 
sosyal, teknik ve ekonomik esaslara dayandığı 
takdirde desteklenecektir. Servet beyannamele
ri ibir daha alınmamak üzere iade edilmelidir. 
ıSanayi müesseselerinin vergi borçları konsolide 
edilmelidir. Köylünün kalkınması (bahsimde Hü
kümetin beyanları çok umumi ve kapalıdır. 
Hayvancılığa, deniz ürünlerine hiç -temas edil
memiştir. Zirai mahsuller için nasıl (bir fiyat 
politikasi takiıbedileceği açıklanmamıştır. Tica
ri hayatımızda, «istikrar» açıklık, umumilik ve 
eşitlik prensipleri esas alınırken yalbaracı serma
ye ve iş gücüne hangi iktisadi ölçüler içinde 
müsaade edileceği karanlık bırakılmıştır. Koo
peratifçiliğin yanında sermaye şirketlerinin de 
teşvik edilmesi lüzumludur. 

Genel Başkan, daha sonra muhtelif bakan
lıkların faaliyet sahasına, giren çeşitli konular
da partisinin görüşlerini açıklamış ve siyasi 
suçluların affı konusuna temas ederek hu ko
nunun ehemmiyeti ile mütenasibolarak ele alın
madığını, memleketimizin siyasi sanalda geçir
diği sarsıntının içtimai sahada yaptığı tesirlerin 
ihtilâflarını önlemenin umumi hir af tesviyesi 
ile mümkün olacağı kanaatinde Ibulunduklarını, 
ıgruplarının 'on yıla kadar cezaların affı ile ka
lanlarının akıbetinin hükme (bağlanmasını te
menni ettiğini söyledi ve dış politikamızın mil
lî politika hüviyetini muhafaza edeceği hakkın
daki teminatı memnuniyetle karşıladığını ifade 
ederek Kıbrıs konuşumda mevcut anlaşmaların 
titizlikle yürütüleceğine inandıklarını, Cezayir'
de referandumun verdiği neticeden büyük bir 
memnunluk duyduklarını söyledi. 

Adalet Partisi Genel (Başkanı, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri hakkında da şunları söylemiştir : 
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«27 Mayıs İhtilâli ile demokratik gelişmemi

ze yeni bir veçhe veren »ordumtuzun vatanımızın 
mâruz kalacağı tehlikelere karşı vazifesini şe
refle yapacağına dair güvenimizi teyidederiz. 
Ordumuzun gü<nün icaplarına 'göre teçhiz ve 
teslihi ile NATO savunma sistemindeki gerekli 
yerini muhafaza etmesi gayretlerini memnuni
yetle karşılarız.» 

Müteakılben Genel Başkan partisinin güven 
oyu vermiyeceğini açıklamıştır. 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Grupu 
adına Sivas Milletvekili Oevad Odyaıkmaz'ın 'ko
nuşması 3 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Grupu 
adına söz alan Sivas Milletvekili Cevad Odyak-
maz, memleket meselelerinin her türlü particilik 
zihniyetinden uzak kalınarak ele 'alınmasının 
zaruri olduğunu, rejimi tehlikeye düşürecek hiç
bir tahrike müsamaha etmemek kararının yeni 
Hükümetin ana hareket noktası bulunduğunu: 
sükûn ve huzurun sosyal ve iktisadi kalkınma 
ve gelişme teşebbüslerinin ilk şartı olduğunu 
servet Ibeyannamelerinin iade edilmesini özel te
şebbüs yatırımlarının artırılıp teşvik olunması
nın memnuniyetle karşılandığını iktisadi po
litikanın 'tatbikatında enflâsyondan kaçmanın 
Hükümetin başlıca gayelerinden 'olduğunu, zirai 
istihsali artırmak İçin dış kredilerden de fay
dalanma imkânları aranmasını zirai •kredi siya
setinin istihsali artırıcı bir 'hüviyete kavuşturul
masını temenni etti. Sözcü daha sonra istihsal 
ve satış kooperatiflerinin ıslahına da lüzum ol
duğunu söyledikten sonra, dağınık (köylerin im
kânları ile istihsal güçlerinin birleştirilmesinin 
faydalı görüldüğünü, 'orman rejiminin yeni bir 
düzene bağlanmasının zaruri sayıldığını 'bildir
di ve orman içindeki köyler için, köy hükmi 
şahsiyetlerine orman intifaları 'verilmesini, koo
peratifler yolu ile her çeşit ağaç sanayiinin ge
liştirilmesinin teşvik, himaye olunmasını isledi 
ve şöyle dedi: 

«Hükümet programında işçi ve iş veren mü
nasebetlerinin tanzimi hakkında izhar edilen ni
yet ve vaadler, (bilhassa işçinin maddi ve mâ
nevi refahını en üstün seviyede sağlamayı hedef 
tutan demokratik usul ve yollar memnuniyeti
mizi muci'bolmuştur. 

İşçilerin meşru haklarımın müdafaası ve sağ
lanması amaci-yle hür sendikacılığın geliştiril-
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masi, toplu sözleşme, grev ve lokavtın gerçek
leştirilmesi yolundaki gayretleri, demokrasinin 
yerleşmesi bakımından atılmış -çok müspet adım
lar 'olarak telâkki etmekteyiz.» 

Adaletin sürat, emniyet, huzur içinde gerçek
leşmesi için (girişilen çalışmaları memnuniyetle 
kaydeden C. K. M. P. sözcüsü; masrafı, kıyme
tini aşmış pek çok dâvanın, şikâyetlere yol aç
tığına dikkati çektikten «onra, mevzuatın, gü
nün şartlarına, tatibikatta görülen aksaklıkla
ra göre gözden geçirilmesinin, kanunların tek 
metin haline (getirilmesinin 'büyük faydalar sağ
layacağını söyledi. Bundan sonra sözü siyasi 
af konusuna getirerek, şöyle dedi: 

« Sbn bir sene zarfında memleketin siyasi 
huzurunu zedelemiş olan siyasi af konusunun 
sarih hudutlar içinde halledilmesi ve Anayasa
ya, insan haklarına, cezaların şahsiliği prensi
bine aykırı bulunan 105 sayılı Kanunun kaldı
rılmasının Hükümetçe benimsenmesi inşirah ve
ricidir.» 

Yeni Hükümetin programında tarafsız ida
re, eşit muamele «konularının yer almasının, 
memnuniyetle karşılandığını söylenen sözcü 
Memurin, ve Memurin Mühakemat, Oemiıyetl'er 
kanunlarının ıslah olunmasını, 'Siyasi Partiler 
Kanununun, süratle Meclise intikal ettirilmesi
ni temenni ettikten sonra, millî eğitim, dinî 
inançlar ve vicdan hürriyeti «konusunda C. K. 
M. P. Meclis Grupunun görüşleri açıkladı. 

C. K. M. P. Gözcüsü ıbundan sonra, 'tapu ve 
kadastro konularının önemine temats etti, top
rak reformu dâvası ile çok yakın ilgisi bulunan 
bu meselelerin bir 'arada mütalâa olunmasının 
yerinde olacağını söyledi. Basın - Yayın ve Tu
rizm 'Bakanlığının çalışma sahaları üzerinde de 
durarak, basının hür olduğunu, kontrol edile-
miyeceğini, ancak, Anayasa rejimini yıkmayı 
hedef tutan aşırı yayınlar hakkında, Hüküme
tin, mevcut 'kanuni müeyyideleri, titizlikle tat
bik etmesini temenni etti, iç ve dış turizme 
önem verilmesinin Bağlıyacağı, sayısız faydalan 
belirtti. 

Konuşmasını, şu sözlerle tamamladı: 
«Dış siyasete dair Hükümet programımda 

yer alan konuların, hu/güne (kadar -olduğu gibi 
bütün siyasi partiler tarafından 'benimsenmiş 
millî ve müşterek îbir politika mahiyetini arz 
ettiğini ifade etmek isteriz. 
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Birinci .Karma "Hükümet programı tenkidin

de 'belirttiğimiz Cezayir'in (bağımsız I nk mücade
lesinde Hükümet tara Tından faal ve şalhsiyotli 
bir siyaset güdül meşine mâtüf temennimizin I 
Temmuz reformunda ti sonra 'bu Devletin der
hal tanınması suretiyle ta'haklkuk yoluna girmiş 
bulunduğunu görmekle ıkıvanç duymaktayız. 

Kî'sir milletlere üağımsızliik yolunda müca
dele azmi ve 'örneği 'göstermiş olan 'büyük mil
letimizin Hükümeti, 'dünyanın neresinde olur
sa, olsun bu uğurda mücadele eden milletlere hor 
bakımdan müzahir olmalıdır. 

Hükümetin dış ülkelerde yaşayan Türklerin 
hak ve 'hukuku ile 'mevcut and I aşmalar ihüküm-
leru ve insan hakları prensipleri çerçevesinde il
gilenmesini ve onların hak ve hukukun ziyama. 
meydan vermemesini 'kültür sallısında kendi
lerine gerekli 'her türlü yardımda 'bulunmasını 
kaçınılmaz bir zaruret ve insanlık ıborcu sayarız. 

Vatan ve 'milletimizin .korunmasında millî 
varlığımızın devamında, en büyük 'güven kayna
ğımız Türk Silâhlı 'Kuvvetlerinin aslî görevleri
ni! yerine 'getirecek maddi ve moral güce tam 
mâna'siyle 'sa'hi bokluğuna inanıyoruz. Türk »Si
lâhlı Kuvfvetlorinin çeşitli yönlerdöki görevleri
ni daha, kolay d allı a iyi ve da'ha mükemmel ifa. 
edebilmesini temin için Hükümet programında 
derpiş edilen teşriî, meslekî ve •ekonomik t ed
ilirlerin isabetine kaan'i 'bulunmaktayız. 

ıBunların bir 'an evvel talha'kkuku, bize itışi-
ralı ve .huzıır verecekti r.». 

Yeni Türkiye Partisi (Irupu adına, (Sivas Mil
letvekili 'Mallım ut Vural'ın konuşması : 

Mütaakıiben Yeni 'Türkiye Partisi adına (trup 
Başkanveıkili Sivas 'Milletvekili Ma'hmut Vural 
söz aldı ve İkinci Koalisyon Hükümetinin prog
ramı üzerinde partisinin görüşünü açıkladı. 

Sözcü, Yeni Türkiye Partisinin, dar ve 'ha
sis particilik, zaviyesinden 'hareket etmeyip, Hü
kümetin bir an 'evvel teşkilinde zaruret'görerek 
ve vatanperverlik hislerini, günün politik ya
tırımlarının üstünde tutara'k, Koalisyon Hükü
metinde vazife aldığını söyledi. 

Ha.ti]) (sözlerine devamla 27 'Mayısın hedefi
ne ulaşmış Ibuiunduğunu 'bundan sonraki iyi ni
yetle çalışmaların .ekonomik ve sosyal alanlar
daki noksanlıkları ikmali yolunda olacağını 
Devlet idaresinden partizanca tutum ve zihni
yetin tamamiyle çıkarılacağını, a'şırı sağ ve sol 
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cereyanlara 'kargı Hükümetin Anayasanın mut
lak hâkimiyetini sağlamayı baştan 'gelen vazife 
olarak 'benimsemesini takdirle karşıladıklarını, 
programın iktisadi politikamıza vuzuh verici 
esasların ehemmiyetle teslüt etmiş olduğunu, 
Devlet Sektörünün özel sektöre yardımcı olma
sını Hükümetin kalkınma yolundaki azminin 
delili bulunduğunu, servet (beyannamelerimin ge
ri iadesi ve münasip bir süre sonra tekrar geri 
alınması esasının piyasaya ehemmiyet 've can
lılık vereceğini 'söyledikten sonra memleketimi
zin çeşitli coğrafi Ibölgcleri arasındaki iktisadi 
ve sosyal şartları ıslahı, bu •bölgelerin birbirine 
eşit hale getirilmesi 'hususunda Hükümet prog
ramında ifade edilen, 'meselelere temas etti. Mah
rumiyet 'bölgelerine yapılacak özel sektör.yatı
rımlarının muayyen bir süre vergiden muaf tu
tulmasını faydalı mütalâa ettiikleriıll, tarıma 
Hükümetin büyük önem vermesini hamleci !bir 
görüş olduğunu toprak reformunum zirai 'kal
kınma dâvaıınızıu icaplarına, uygun şekilde ba
şarılmasını temenni ettiklerini ifade etti. Ve 
ticaret politikamız üzerinde durduktan sonra 
ulaştırma işlerinin ve ulaştırma ımüesseselerinin 
rasyonel esaslara göre düzenlenmesi ve çalışa
bilmesi için âcil tedbirler 'alınmasını istedi. 

Sözcü daha sonra işçinin emeğinin istismar 
edilmesi gerektiğini işaret edereik siyasi af ko
nusuna temas etti, ve Koalisyon Hükümetinin 
teshit ettiği şartlar dâhilinde siyasi affın tahak
kukunun memlekete huzur sgeHireceğine inan
dıklarını ifade etti. Millî eğitim politikam üze
rinde durduktan sonra dış politikaya temasla 
sözlerini şöyle (bitirdi: 

«Hükümetin ^dış politika 'hakkında mufassal 
bilgi vermesine teşekkür ederiz. 

Bugünkü siyasi ve iktisadi görüşmeler, inak
sal ve gaye itibariyle fek 'Devlet fikrinden dev
letler topluluğu sistemine kaymaktadır. Bütün 
komşu ve doslarımızla olan siyasi münasebetleri 
bilmekte fayda vardır. 

Hükümetimizin yeni teşekkül eden Cezayir 
Hükümetini derhal tanımasından memnuniyet 
duymaktayız. 

Ancak, birçok vatandaşlarımızın, hukukan 
ilgili 'bulunduğu Mısır Hükümeti ile vatandaş
ların haklarının korunması bakımından endirekt 
olarak münasebetimizin durumunu bilmekte fa-
ide varken, İni hususa temas edilmemesini bir 
noksan olarak işaret etmek isteriz. 
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Bilhassa kader birliği yaptığımız dost mem

leketlerin birçoklarıma, yıllardır <ılçi göndere-
ınemenin doğru olmadığı kanaatindeyim. 

İktisadi ve siyasi kaderimiz üzerinde büyük 
olacağımı inandığımız Müşterek Pazar mesele
sinin müspet surette hallinde büyük faydalar
ın ülâhaza et inekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türk. Silâhlı Kuvvetlerinin, asli vazifesi olan 

Türkiye Cumhuriyet inin siyasi bütünlüğünün 
sornmlusu, Anayasanm, demokratik rejimin, 
Cumhuriyetin ve devrimlerin korunması yanın
da, Devletin üzerinde bina edindiği kuvvetler 
manzumesinin her türlü siyasi dalgalanmaları 
dışında, tarafsız koruyucusu telâkki etmekteyiz. 

Vatanımızın ve milletimizin mâruz kalacağı 
tehlikelere karşı, millî varlığımızı idam e (ittire
cek en büyük güven kaynağı Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin modern şekilde teçhizi ve sulhun bek
çisi olarak şerefli mevkiini muhafazası millî gu
rurumuzdur. 

Anayasanın Türk Silâhlı Kuvvetleriyle ilgi
li olarak getirdiği yenilikler üzerinde çalışılma
sını ve ihtiyaçların teminini ve Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin yüksek vazife şuuru içinde ken
disine teveccüh edecek vazifeleri yerine getire
cek. maddi ve mânevi kuvvette olmasını memnu
niyetle karşıladığımızı işarel etmek isteriz.» 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Bur
sa. Milletvekili İbrahim Öktem'in konuşması : 

İkinci Koalisyon Hükümetinin programı hak
kındaki C. II. P. (irupunun görüşlerini, Millet 
Meclisi Urııpıı Başkan vekili Bursa Milletvekili 
ibrahim (')ktem açıklamıştır. 

Hükümet programını tahlile geçmeden, mem
leketin bugün karsı karşıya bulunduğu, bellibaş-
lı meseleleri ve bunların istikâmetlerini yakın 
tarihimiz içinde mânalandırmak istediğine işa
retle söze başlayan C. H. P. Grup sözcüsü, Tür
kiye'nin bugün için, biri siyasi, diğeri iktisadi 
olmak üzere iki meselesi bulunduğunu ifade ile 
Atatürk devrimleri ile onların temel dayanağı 
olan lâiklik ilkesinin, Türkiye'de, demokratik 
rejime doğru, adım adım, Takat emin surette 
gidilmesini, sağladığını söyledi. 

Türk Milletinin demokratik olmıyan yollar
la idare edilebileceğini sananları sadece hüs
ranın beklediğini, Türkiye'nin 27 Mayıs Dev
rimi ile ve onun getirdiği Anayasa ile tekrar 

Büyük Ata'ıım çizdiği medeniyet ve hürriyet yo
luna girdiğini Türk Milletinin demokratik dü
zene gönülden bağlı olduğunu iktisadi kalkın
ma, dâvasının demokratik düzen dâvasının ayrıl
maz bir parçası ve onun nihaî hedefi olduğu
nu söyliyen sözcü, mütaaklben, 25 Ekimden bu 
yana, bu konuda, ulaşılan merhaleyi 'belirterek, 
en büyük kazançlardan birinin, geride kalmış 
olan rejim münakaşaları olduğunu, ifade etti. 
Demokratik düzenle, insan hak ve hürriyetle
rini teminat altına alan, başta Anayasa olmak 
üzere birçok kanunların yürürlüğe girdiği, bir 
kısım kanun tasar-darının da- hazırlanmakta ol
duğunu belirtti ve bunlara ilişkin kurumların 
faaliyete geçmiş olduklarını kaydetti, siyasi ha
yatımızın normal mecrasına doğru sevk edilmiş 
olduğunu, partizan idarenin alışkanlıklarının 
giderilmesi yolunda büyük adımlar atıldığını, 
kuraklığa mâruz kalan yurt köşesine, mükem
mel bir organizasyonla gereken yardımların ulaş
tırıldığını, kalkınma plânı başta olmak üzere, 
iktisadi, sosyal, kültüre] ve idari reformların, 
27 Mayıs 1960 dan beri devam edegelen hazır
lıklarının, keza Birinci Koalisyon Hükümeti 
zamanında, son safhalara, ulaştırıldığını bildir
di, istikrar içinde âzami yatırımı sağlıyacak bir 
bütçe hazırlandığını, enflâsyona gidilmeden, 
müstahsil mallarının değerlendirildiğini ve ko
laylıklara. kavuştuklarını ifade etti. 

Aynı devirde, Hükümetin, kahraman Türk 
Silâhlı Kuvvetleri yardımı ile, 22 Şubat 1962 
de, patlak voven ve sonu meş'um olabilecek bir 
hareketi, en kısa bir zamanda bastırdığını, dış 
itibarımızın arttığını, dosl ve müttefik devlet
lerin, görülmedik bir dış yardımın prensip va
dinde bulunduklarını söyledikten sonra Birin
ci Koalisyon Hükümetinin vazife alan A. P. li 
bakanların ve onları, partileri içinde destek
lemiş olan A. P. li parlâmento üyelerinin tutum
larını övdü. 

Sözcü daha sonra, kalkınma meselelerimizin, 
basma, ve halk efkârına mal olmuş bulunduğunu, 
27 Mayıs Devriminden önce cereyan eden müca
delenin, Türk Milletinin, kalkınmanın ancak, 
demokratik rejimi içinde gerçekleşeceğine inan
cının neticesi olduğunu söyliyerek, kalkınma 
meselelerimizin nasıl halledilebileceği konusuna 
temasla, bu hususu, Anayasanın ışığı altında 
tahlil etti. Anayasanın, her nevi devlet müda-
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Tosya Hükümet konağı inşaatı için 
ne düşünüldüğü hakkında. 

Yazılı soru 
Büyük (Millet Meclisi (Başkanlığı eliyle 

M. Meclisi B : 11 
halesini, katiyetle reddetmediğini, maddeler 
zikrederek izah etti. 

Sözcü mütaakıbon Hükümetten temcîl reform -
lara dair kanunları ve uzun vadeli kalkınma plâ
nı Kanununu en kısa zamanda (getirmesini temen
nisinde bulundu ve ibu (genel reformların başında 
vergi reformunun ıgeldiğini söyledi. 

Tarım reformu, toprak reformu, ormanları
mızın korunması ive halci İm ası konularında da du
ran söızcü Hükümet .programında kamu iktisadi 
teşebbüslerinin temel .görevinin yatırım kaynağı 
olarak tesbit edilmiş .olmasını 'büyük meımnunluk-
la 'karşıladıklarını, eğitim hizmetlerinde de bir 
reform yapılması gerektiğini, işçi dâvalarının 
ıHükümct programında müstesna bir yer aldığı
nı, mesken politikası konusunu programda yeter
li bulmadıklarını söyliyen ısözcü konuşmasını 
özetle şöyle bitirdi : 

Programın dış politika konusundaki kısımla
rına grupumuz tamamiyle katılmaktadır. Bu ve
sile ile hu memlekette reform taraftarı olmanın, 
demokrasiyi inkâr etmek için sebep teşkil etmiye-
eeği ıgi'bi; Türkiye'yi Batı ittifakından ve onun 
temel unsuru NATO dan ayırıp, jeopolitik ger
çekler dışında nötralist bir politikaya sürüklen
mek demek olmadığını da bilhassa belirtmek iste
riz. 

Programda .Silâhlı Kuvvetlerimiz için derpiş 
edilen hususları Ibüyük sevinçle karşıladık. 

ıBellibaşlı vazifemizin, demokrasiye ve hürri
yete aşık, Anayasa düzenine sadık ve her siyasi 
cereyanın dışında olmasını bilen kahraman Silâh
lı Kuvvetlerimizi, her nevi tahriklerden mâsun 
tutmak olduğunu, C. II. -P. si Millet (Meclisi Gru-
>pu tam mânasiyle müdriktir. Bu itibarla, ıgrupu-
muzun Silâhlı Kuvvetlerimize olan ıgüveni, Yük
sek Meclisin müşterek ıgüveninin içinde yer al
maktadır. 

C. H. P. Millet Meclisi Grupıı, yeni Hüküme
tin programını tasvibetmektedir. 

ıSözcü, C. iH. P . sinin Karma Hükümete güven 
oyu vereceğini söyliyerek konuşmasına son verdi. 

4. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğlu' 
nun, Tosya Hükümet konağı in§ası hakkında ne 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi ve Mali
ye Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/151) 

Maliye Bakanlığıma 
Gerek nüfusunun çokluğu ve ıgerek ticaret ve 

iş ısahasınm genişliği baklanından Kuzey - Anado
lu'nun Ibüyük merkezlerinden ıbirisini teşkil eden 
Tosya'nın, Hükümet konağı binası, ahşap, harap 
ve ihtiyacı karşılamaktan uzak derecede küçük 
bii! binadır. 

Şehrin ihtiyacını karşılıyacak mahiyette : Mo
dern bir binanın inşaatı hakkında, bakanlığınızca 
alınmış hir karar var mıdır? Böyle .bir kararınız 
varsa : İnşaatın ne zaman ve ne suretle mümkün 
olabileceğinin, 

Yazılı olarak işarını, saygılarımla rica ede
rim. 

10 . 7 . 1962 
Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 8 . 9 . 1962 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Şube 1 Md. 

Sayı : 3132 - 891 
özü : Edirne Milletvekili Fahir 
Giritlioğlu 'tarafından verilen ya
zılı soru önergesi hakkında. 

MillctlMcclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 .9 . 1962 ,gün ve Kanunlar Müdürlü

ğü 7 -151 - 2669/13142 sayılı yazı : 

Kastamonu iline bağlı, Tosya ilçesinde şehrin 
ihtiyacını karşılıyacak mahiyette, modern ıbir 
Hükümet Konağının inşası hakkında Bakanlığı
mızca ne düşünüldüğüne, bu hususta alınmış bir 
karar olup olmadığına, varsa inşaatın ne zaman 
ve ne suretle mümkün olabileceğine dair, Edirne 
Milletvekili. .Fahir Giritlioğlu tarafından verilen 
yazılı soru önergesine cevaben hazırlanan not ili
şikte sunulmuştur. 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Kastamonu vilâyetine bağlı Tosya ilçesinde 
şehrin ihtiyacını karşılıyacak mahiyette, mo
dern bir Hükümet konağının inşası hakkında 
ne düşünüldüğüne, bu hususta alınmış bir karar 
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olup olmadığına, varsa inşaatın ne zaman ve ne I 
suretle mümkün olabileceğine dair Edirne Mil
letvekili Kahir Giritlioğlu tarafından verilen 
1 0 . 7 . 1962 tarihli soru önergesine ait not. 

Tosya ilçesinde, KUT yılında ahşap olarak 
inşa edilmiş, 3 katlı ve 20 odalı bir. Hükümet 
konağı mevcudolmakla beraber, ihtiyaca kifa
yet etmediğinden, bir kısım resmî daireler ha
riçte temin edilen kiralık binalarda çalışmakta 
ve yılda İT 400 lira kira ödemektedirler. 

Eski bir yapı olan Hükümet konağı, munta
zaman onarılmak suretiyle1 hayatiyetinin idame
sine çalışılmaktadır. 

Halen 14G ilçede hiç Hükümet konağı bulun
mamakta ve 9T ilçe Hükümet konağı ise, gerek 
hacım, gerekse inşa tarzı itibariyle ihtiyaca ce
vap vermiyecek ve istifade edilcmiyecek durum
dadır. 

Bakanlığımızca yeniden inşa edilecek Hükü
met konakları ile Maliye binaları tesbit edilmiş 
ve genel yatırım programı 'hazırlanmıştır. 

Ancak, bu genel yatırım programımızın ta
mamının, birinci 5 yıllık devre zarfında tahak
kuku mümkün bulunmadığından, gerek bütçe 
imkânları, gerekse geri kalmış bölgeler ve hiç. 
Hükümet konağı bulunmıyan diğer bölgelerin 
kalkındırılması prensibi göz önünde bulundu
rulmak suretiyle, ilk 5 yıllık programa Tosya 
ilçesi Hükümet konağı ithal edilememiştir. 

İkinci 5 yıllık programın hazırlanması sıra
sında, Tosya ilçesinin .Hükümet konağı ihtiyacı 
da göz önünde bulundurulacaktır. 

5. — Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'-
nun, asayişi bozan hâdiselere ve bunların önlen
mesi bakımından alınan tedbirlere dair İçişleri 
ve Adalet Bakanlıklarından yazılı soru önergesi 
ve İçişleri Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/162) 

Yüksek Başkanlığa 

Memlekette huzur ve sükûnun tesis ve 
idamesi, bilhassa vatandaşın emniyet ve itim at
icinde yaşaması ve bu meyanda asayişi muhil 
hâdiselerin önlenmesi ancak bu kabîl hareket 
ve hâdiselerin süratle meydana çıkarılarak ha-
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I kiki faillerinin adalete teslimi ile mümkündür. 

Vatanımızın her köşesinde, ezcümle Şark ve 
Cenup bölgelerindeki köy ve nahiyelerden baş
ka şehir ve kasabalarda da gece ve gündüz yol 
kesme, ev basma, soygunculuk, tehdit, darp ve 
sirkat hâdiseleri geçen yıllara nazaran hissedi
lir şekilde artmış ye nitekim bu hususatı göz 
önüne alan İçişleri Bakanlığı muayyen bölgeler
de motorlu jandarma takip müfrezeleri tertib-
ederek faaliyete geçirmiş bulunmaktadır. 

1. Son 4 - 5 yıl zarfında memleketimizde 
asayişi bozan ve yukarda vasıfları gösterilen 
suçların seneleri ayrı ayrı gösterilmek suretiyle 
miktarının ve failleri meçhul kalanların keza 
her yıl ne olduğunun, 

2. Hâdiselerin artması karşısında alınan 
tedbirlerin ve bu artışların hakiki sebep ve sai-
kinin ne olduğunun, 

o. Asayişi temin, failleri meçhul kalanları 
veya suçluları, hali firarda bulunanları taharri, 
tesbit ve yakalamak için tavzif kılman takip 
müfrezelerinin aldıkları neticelerin ne olduğu
nun, 

4. Zabıtanın vazife ifası sırasında vatan
daşa yaptığı muamele tarzı ile suç teşkil edecek 
her hangi bir harekette bulunulup bulunulmadı
ğının ve ezcümle Maraş'ın Elbistan ilçesi Büyük 
Yapalak köyü ile Gaziantep merkez ilçesine 
bağlı Büyük Araptar köyünde ve diğer bâzı 
yerlerde vatandaşlara reva görülen muamele 
tarzının ve bilhassa ismi geçen köylerde bâzı 
evlerin kapıları kırılarak sandık ve konsolları 
açılmak suretiyle, kaçak iddiasiyle bir kısım eş
yalarının alınıp alınmadığı, kaçak olduğu sa-
bitse failleri, değilse usulsüz muamelede bulu
nanlar hakkında ne gibi işlem yapıldığının, keza ta
kip müfrezesinin yıllardır infaz edilemiyen ke
sinleşmiş mahkeme ilâmının Elbistan İcra Me-
ınurluğunca talebedilen yardıma mübaşeret et
mesine rağmen, infaz sırasında aksine hareket 
edilerek itıfaza mâni olunup olunmadığının, 

İçişleri ve Adalet Bakanları tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurul-
masını arz ve teklif ederim. 

24 . 7 . 1962 
Maraş Milletvekili 
Kemal Bağcıoğlu 
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T. C. 

Ie.is.leni (Bakanlığı 
•i anda rina Gerı.e 1. Kumand'aulığı 

Ivaraııgâhı 
Ankara 

I IKK. Vr. Asyş./l ııei Kıs. 80056 

18 Eylül 1962 
Konu : Doğu ve (-Miliey - l)o-
ğu höligelerindeki aısayis. du
rumu üz. 

Mi'llel Meelisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar .Müdürlü

ğü 2706-18488-7-162 sayılı ve 8 Eylül 1962 ta
rihli. ya/ı. 

Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgelerin
de! ki asayiş durumuna dair Marag Milletvekili 
Kemal Bağeıioğlu tarafından, verilen önergenin 
Bakanlığımı ilgilendiren 1, 2, 8 maddeleriyle 
kısmen ilgiliyen 4 ncii maddesine eevahimi arz 
ediyorum. 

1. Son dört - beş. yıl zarfında vukua gelen 
yol kesme, eıv İh asım a, soygun, tehdit, d,arp ve 
hırsızlık' Kiiekırı ile faulleri meehııl kalanların 
yılı üzerimden mi(ktarı şudur. 

.laııdanma, bölgesinde : 
a) 1958 yılında : 
(27) yol ikesıme, (11) ev hasma, (I İM)) tehdit, 

( 167) darp, (1052) sirlkat. 
h) 1959 yıllında : 
(43) yol kesme, (16) ev harsına, (271) teh

dit, (886) darp, (494) sirkait, 
e) 1960 yılında : 
(198) yol'kesme, (65) ev hasma, (1 175) teh

dit, (1 138) darp, (4 567) sirkait. 
<;) 1961 yılında : 
(203) yolkesme, (4i) ev haısnıa, (I 041) teh

dit, (1 138) darp, (4 567) sirlkat. 
d) 1.962 yıllında : (6 aylık devrede) 
(120) yol kesme, (13) ev İh asma, (461) teh

dit,. (529) dar]) ve (1 926) «irlkat olayı kaydedil
miştir. 

Bu olaydan : 
1958 yılında .: 
Yol 'kesmeden (5), ev basım adarı (3), sıir kat

tan (355). 
1959 yılında, : 
Yol kesmeden (10), ev basmadan (4). sirkat

i n (132). 

1960 Yılında : 
Vol kesmeden (24), ev Ibasmadan (18), sir-

kaıt.lan (380). 
19(11 Yılında : 
Vol kesmeden (12), ev basmadan (7), sir-

kattan (440). 
1962 yılında : ( (iaylıık devrede) 
Vol kesme'kten (13), ev basmaktan (7), sir

kat lan (180) (olayında, failleri meçhul bubin-
nıalkbadır. 

Kmniyet bölgesinde : 
a) 1958 yılında. : 
(3) Yol kesme, (10 88i)) Hırsızlık, (1.0 984) 

darı», (I 110) Tehdit. 
b) 1959 yılında : 
(2) Yol kesme, (9 879) llmsızlıkı (i) 807) 

dan.), (1 109) Tehdit, 
<<) 1960 yılında, : 
(4) Yol kesme, (10 572) Hırsızlık, (8 582) 

Darp, (2 320) Tehdit. 
d) 1961 yılınlda : 
(121) Yolkesme, (13 590) Hırsızlık, (16 097) 

Darp, (2 597) Tehdit. 
e) 1962 yılında (6) aylık devreden : 
(87) Yol kesme, (6 709) Hırsızlık, (4 546) 

Darp, (1 416) Tehdit olayı kaydedilmiştir. 
Bu olaylardan : 
1958 yılında : 
Hırsızlıktan (741), 
1959 yılında : 
Hırsızlıktan (663), 
1960 yılında : 
Vol kesmeden (1), Hırsızlıktan (651). 
1961 yılında : 
Vol kesmeden (18), hırsızlıktan (1 783). 
1962 yılında : (6 aylık devreden) 
Yol kesmeden (7), hırsızlıktan (857) olayın

da fatilileri meeıhul bulunmaktadır. 
2. Artış. kaydeden, olayların hakiki sebep 

ve sâiıkleri olarak, nüfusun süratle, artması.'ik
tisadi ve sosyal âmiller, her iki teşkilâtın gerek 
personel ve gerekse modern ve teknik vaisıtalar-
la yeteri kadar takviye edilememesi zikredile
bilir. 

>Sue teşkil eden bilumum fiil ve hareketlerin 
önlenmesi hususunda meveııl imfkânl'ar nislbe-
tinde tedbirler alınmaktadır. Yıl içinde suçların 
tekasüf ettiğ!i bölgeler nazarı itibara alınarak 
lan giriş il en müfreze faaliyeti ve haber alma ça
lışmaları bu tedbirler m ey anındadır. 
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•3. 15 Haziran 1962 tarihinde 5 bölge dâhi- I 

linde girişilen müfrtze faaliyetlerinden bugüne I 
kadar alman netice şudur; 

Firarda olan 20, yol kesme ve ev basına 23, 
katili 8, dağa kaldırma 20, cetfa evi firarisi 2, 
hayvan hırsızlığı 8, yaralama 5, kız kaçırma 
olayı faili yakalanmıştır. 

4. Takip müfrezesinin Elbistan ilçesi Bü
yük Ya'balak köyünde ve diğer köylerde yaptı
ğı hareket ve aramalarda vatandaşlara ait, 
lıiçibir evin kapısının kırılmadığı, ancak Büyük 
Yabalak köyünde Kıllı Özkan'ın evinde Suriye 
menşeli kaçak eşya olduğu 'haJber allmarak, usu
lü dairesinde yapılan aramada: 8 aded kaçak I 
poşu, 1 aded masa öttüsü, 5 metre entarilik ku
maş, 5 metre naylon entarilik ile 37 deste kaçak j 
oyun kâğıdı olmak üzere 520 lira değerinde eş
ya yakalanarak Adalete teslim edildiği. j 

•i 

EMstan Mahkemesince verilip infaz edilme- j 
diği; bildirilen ilamlı infazı için takip müfreze- j 
'sinden kuvvet istendiği, Üsteğmen İbrahim Er- > 
dinç komutasındaki müfrezenin icra memuru re- j 
fakatine verilerek olay mahalline gönderildiği; j 
yedi evin boşaltılması işini icra momuru tarafın- i 
dan Üsteğmenden talep .edildiğinde, müfreze ko- i 
mU'tanmca icra memuruna (icra işinin icra me- , 
murluğuna aidolduğunun, jandarmanın bu icra . 
ve infaz sırasında ancak icra memurunu ve ar- . 
kadaşlarını korumakla mükellef bulunduğu, ev- j 
lerin boşaltılma işine karışılmıyacağmın) lıildi-
rildiği; bunun üzerine icra, memurunun köyler- I 
den temin ettiği adamlarla eşyaları boşaltmaya 
başladığı bâzı evlerin de eşyalarının çıkarılma
dan yıktırılmaya kalkışılması .üzerine vatandaş- j 
ların müracaatı ile eşyanın tamamen çıkarıldığı, ! 
hu arada boşaltma işinde çalıştırılan işçilerden j 
bâzılarının bir aded G-azi altını, ustura, bıçak, 
palaska gibi eşyaları aldıklarının ihbar ve şikâ- J 
yet edildiği, vaktin geç olması ve başka ihtilâf
lara da yol açılmaması bakımından icra. işinin 
durdurularak Elbistan'a dönüldüğü, müfrezenin 
infaza mâni olmadığı, ancak görmekte olduğu ta
kip hizmeti doöayısiyle olay bölgesinde kala
madığından durumu icra memurluğunca mâni 
olunduğu şeklinde mütalâa edildiği, esasen icra 
memurunun Elbistan'a döndüğünde müfreze ko
mutanının kendisine hakaret ettiğini', icraya tâ
bi evlerden birinin saihilbi olan Hüseyin özcan 
ve arkadaşlarının müfreze komutanı tarafından I 
dövüldüklerinden bahsile C. M. II. ligine şikâ- I 

— 625 

19 . 9 . 1962 O : 1 
yette bulunduğu, bu hususta hazırlık tahkikatı
nın yapılmakta 'olduğu; boşaltma sırasında ça
lındığı ve alındığı şikâyet edilen eşyalar hakkın
da yapılan tahkikatta iddianın aslı olmadığı an
laşıldığından C. M. U. üğince takipsizlik kararı 
verildiği. 

Gaziantep'in Büyükaraplar köyünden Memik 
Karahan ve Elif Karahan'ın evlerinin arandığı, 
giyim eşyalarının alındığının vilâyete bir dilek
çe ile ileri sürüldüğü, bu hususta ifadeleri alı
nan Elif Karahan'ın : Evinden arama esnasında 
ele geçen eski bir pala ile bir bıçak ve bir av 
tüfeğinin alınarak bil âhara kendisine iade edil
diğini beyan ettiği, kapı karma, kaçak eşya al
ma gilbi bir olay olmadığı, esasen şikâyet dilek
çesinin adliyeye tevdi edildiği, bu 'bölgede fa
aliyette bulunan müfrezenin vazife ifası sırasın
da vatandaşa kanun ve usulü dairesinde muame
lelerde bulunduğu, suç teşkil edecek her hangi 
bir hareketin müşahede edilmediği anlaşılmış
tır. Arz ederim. 

İçişleri Bakanı 
Sahiir •Kurutluoğlu 

('). — Maras Milletvekili Adnan Karaküçiık'-
ün, asayişi bozan hâdiselere ve bunların önlenme
ni bakımından alman tedbirlere dair İçişleri ve 
Adalet Bakanliklarmdan yazılı soru önergesi ve 
İçişleri Hakanı SaMr Kurutluoğlu'nun yazılı ce
vabı. '(7/163) 

Yüksek Başkanlığa 
Memlekette huzur ve sükûnun tesis ve idame

si, bilhassa vatandaşın emniyet ve itimat içinde 
yaşaması ve bu meyanda asayişi muhil hâdise
lerin önlenmesi ancak bu kalbîl hareket ve hâdi
selerin süratle meydana çıkarılarak hakiki fail
lerinin adalete teslimi ile mümkündür. 

Vatanımızın her köşesinde, ezcümle Şark ve 
Cenup bölgelerindeki köy ve nahiyelerden baş
ka şehir ve kasabalarda da gece ve gündüz yol 
'kesme, ev basma, soygunculuk, tehdit, darp ve 
sirkat hâdiseleri geçen yıllara nazaran hissedilir 
şekilde artmış' ve .nitekim bu hususatı göz önü
ne alan İçişleri Bakanlığı muayyen bölgelerde 
motorlu jandarma takip müfrezeleri tertip ede
rek faaliyete geçirmiş bulunmaktadır. 

1. Son 4 - 5 yıl zarfında memleketimizde 
asayişi bozan ve yukarda vasıfları gösterilen' 
suçların seneleri ayrı ayrı gösterilmek suretiyle 
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miktarının ve failleri meçhul kalanların keza 
her yıl ne-olduğunun, 

2. Hâdiselerin artması karşısında alınan 
tedbirlerin ve ;bu artışların 'hakiki sebep ve s.ai-
kmin 'ne olduğunun, 

3. Asayişi töinin, failleri meçhul .kalanları 
veya suçluları, hali firarda 'bulunanları taharri, 
tesbit ve yakalamak için tavzif kılman takip 
müfrezelerinin aldıkları neticelerin ne olduğu
nun, 

4. Zabıtanın vazife ifası sırasında vatanda
şa yaptığı 'muamele tarzı ile suç, teşkil edecek 
her hangi bir harekette bulunup Ibulunulmadığı-
rıun vo ezcümle Maraş'm Elbistan İlçesi Büyük-
yaprak ıköyü ile Gaziantep Merkez İlçesine bağ
lı. Büyük A-raptar köyünde ve diğer bâzı yerler
de vatandaşlara reva 'görülen muamele tarzının 
ve bilhassa ismi geçen köylerde bâzı evlerin ka
pıları kırılarak sandık ve konsolları açılmak 
suretiyle, kaçak iddiasiyle bir kısım eşyaları
nın alınıp alınmadığı, kaçak olduğu sabitse fa
illeri, değilse usulsüz muamelede bulunanlar 
haklcında ne gibi işlem yapıldığının, keza takip 
müfrezesinin yıllardır infaz edilemiyen kesin
leşmiş mahkeme ilâmının Elbistan icra Memur-
luğunca talebedilen yardıma mübaşeret etmesi
ne rağmen infaz sırasında-aksine hareket edile
rek infaza, mâni olunup olunmadığının, 

İçişleri ve Adalet Bakanları tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurul-
ı naşı m arz ve teklif ederim. 

24 . 7 . 19(52 
Maraş Milletvekili . 
Adnan Karaküçük , 

T. O. 
tçişleri Bakanlığı 1 8 . 9 . 1962 

Jandarma Genel Kumandanlığı 
Karargâhı 

Ankara 
HIIK. : V. Asyş./l nci Ks. : 30057 

Konu : Doğu ve Güney - Doğu böl
gelerindeki asayiş durumu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü 2707 - 13434 
rihli yazı. 

7/163 sayı ve Eylül 1962 ta-
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Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgelerinde 

asayiş durumuna dair Maraş Milletvekili. Adnan 
Karaküçük tarafından verilen önergenin Ba
kanlığımı ilgilendiren l, 2, 3 ncü maddeleriyle, 
kısmen ilgiliyen 4 ncü maddesine cevabımı arz 
ediyorum. 

1. Son dört - beş yıl zarfında vukua gelen 
yol kesme, ev basma, soygun, tehdit, darp ve 
hırsızlık suçları ile failleri meçhul kalanların 
yılı üzerinden miktarı şudur : 

Jandarma bölgesinde : 
a) 1958 yılında : 
(27) yol kesme, (.11) ev basma, (199) tehdit, 

(167) darp, (1 052) sirkat. 
b) 1959 yılında : 
(43) yol kesme, (16) ev basma, (271) tehdit, 

(386) darp (494) sirkat. 
c) 1960 yılında : 
(193) yol kesme, (65) ev basma, (1 041) teh

dit, (1 138) darp, (4 567) sirkat. 
q) 1961 yılında : 
(203) yol kesme, (41) ev basma, (1 041) teh

dit, (1 138) darp, (4 567) sirkat. 
d) 1962 yılında : (6 aylık devre) 
(120) yol kesme, (13) ev basma, (461) tehdit, 

(529) darp, ve (1 926) sirkat olayı kaydedilmiş
tir. 

Bu olaylardan : 
1958 yılında : 
Yol. 'kesmeden (5), ev basmadan (3), sirkat-

tarı (335). 
1959 yılında : 
Yol kesmeden (10), ev basmadan (4), sir-

kattan (132). 
1960 yılında : 
Yol kesmeden (24), ev basmadan (13), sir-

kattan (380). 
1961 yılında : 
Yol kesmeden (12), ev basmadan (7) sir-

kattaıı (440). 
i. 1962 yılında, : 
(6 aylık devreden) 
Yol kesmeden (13), ev basmadan (7), sir-

kattan (180) olayın da failleri meçhul bulun
maktadır. 

Emniyet bölgesinde : 
a) 1958 yılında : 
(3) Yol kesme, (10 889) hırsızlık, (10 984) 

darp, (1 110) tehdit. 
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b) 1959 yılında : 
(2) Yol kesme, (9 879) hırsızlık, (9 807) 

darp (1 109) tehdit. 
c) 1960 yılında : 
(41) Yol kesme, (10 572) hırsızlık, (8 582) 

darp, (2 320) tehdit. 
d) 1961 yılında : 
(121) yol kesme, (13 590) hırsızlık, (16 097) 

darp, (2 597) tehdit. 
e) 1962 yılında : 
(6 aylık devreden) 
(87) yol kesme, (6 709) hırsızlık, (4 546) 

darp, (1 416) tehdit olayı kaydedilmiştir. 
Bu olaylardan : 
1958 yılında : 
Hırsızlıktan (741), 
1959 yılında : 
Hırsızlıktan (663), 
1960 yılında ': 
Yol kesmeden (1), hısızlıktan (651). 
1961 yılında : 
Yol kesmeden (18), hırsızlıktan (1 783). 
1962 yılında : (6 aylık devreden) 
Yol kesmeden (7), hırsızlıktan (857) ola

yında failleri meçhul bulunmaktadır. 
2. Artış kaydeden olayların hakiki sebep 

ve saikleri olarak, nüfusun süratle artması, 
iktisadi ve sosyal âmiller her iki teşkilâtın 
gerek personel ve gerekse modern ve teknik 
vasıtalarla yeteri kadar takviye edilememesi 
zikredilebilir. 

Suç teşkil eden bilûmum fiil ve hareketle
rin önlenmesi hususunda mevcut imkânlar 
nispetinde tedbirler alınmaktadır. Yıl içinde 
suçların tekasüf ettiği bölgeler nazarı itibare 
alınaraktan girişilen müfreze faaliyeti ve haber 
alma çalışmaları bu tedbirler meyanındadır. 

3. 15 Haziran 1962 tarihinde 5 bölge dâhi
linde girişilen müfreze faaliyetlerinden bugüne 
kadar alman netice şudur : 

Firarda olan (20), yol kesme ve ev basma 
(23), katil (8), dağa kaldırma (20), cezaevi 
firarisi (2), hayvan hırsızlığı (8). Yaralama 
(5), kız kaçırma olayı faili yakalanmıştır. 

4. 'Takip müfrezesinin Elbistan ilçesi Bü
yük Yalbalak köyünde ve diğer 'köylerde yap
tığı hareket ve aramalarda vatandaşlara ait 'hiç
bir evin kapısının kırılmadığı, ancak Büyük Ya-
halak köyünde Kıllı Özkan'ın evinde Suriye 

8 1 9 . 9 . 1 9 6 2 0 : 1 
I menşeli kaçak eşya ollduğu haber alınarak, 

usulü'dairesinde yapılan aramada: (8) aded ka-
I çak poşu, (1) aded masa örtüsü, (5) metre en

tarilik kumuş, (5) metre naylon entarilik ile 
(37) deste kaçak oyun kâğıdı olmak üzere 520 
lira değerinde .eşya yakalanarak adalete teslim 
edildi. 

Elbistan Mahkemesince verilip infaz edilme
diği bildirilen ilâmın infazı için takip müfreze-

I sinden kuvvet istendiği, Üsteğmen İbrahim Er-
I dinç komutasındaki müfrezenin icra memuru 

refakatinde verilerek olay mahalline gönderil
diği; yedi evin boşaltılması işini icra memuru 

I tarafından üsteğmenden talebedildiğinde, müf-
I reze Itomutanmca icra memuruna (İcra işinin 

icra memurluğuna aidolduğunun, jandarmanın 
bu icra ve infaz sırasında ancak icra memuru-

I nu ve arkadaşlarını korumakla mükellef bulun
duğu, evlerin boşaltılması işine karışılamıyaea-

I ğınm) bildirildiği; bunun üzerine icra memu-
I runun köylerden temin ettiği adamlarla, eşya

ları boşaltmaya başladığı, bâzı .evlerinde eşya
larının tamamen çıkarılmadan yıktırılmaya kal
kışılması üzerine vatandaşların müracaatı ile 
eşyanın tamamen çıkarıldığı, bu arada boşalt-

I 'ma işinde çalıştırılan işçilerden bâzılarının bir 
aded Gazi altını, ustura, bıçak, palaska gibi eş
yaları aldıklarının ihbar ve şikâyet edildiği, 
vaktin ıgeç (olması ve başka ihtilâflara da yol 
açılmaması bakımından icra işinin durdurula-

I rak Elbistan'a dönüldüğü, müfrezenin infaza 
I mâni olmadığı, ancak ıgörmekte ıolduğu takip 

hizmeti dolayısiyle olay bölgesinde fazla kala-
I madığmdan durumun icra memurluğuna mâni 

'olduğu şeklinde mütalâa edildiği, esaısen icra 
I 'memurunun Elbistan'a döndüğünde müfreze ko-
I mutanınm kendisine (hakaret ettiğini, icraya 
I tâbi evlerden birinin sahibi olan Hüseyin öz-
I can ve arkadaşlarının mlüfreze kumandanı ta-
I rafından döğüld'üklerinden bahis ile C. M. üği-
I ne şikâyette bulunduğu bu hususta hazırlık 

tahkikatının yapılmakta okluğu; boşaltma sıra
sında çalındığı ve alındığı şikâyet edilen eşya
lar hakkında yapılan tahkikatta iddianın aslı 
olmadığı anlaşıldığından C. M. liğince takipsiz
lik kararı verildiği. 

Gaziantep'in Büyükaraplar köyünden Me-
mik .Karahan ve Elif Karalhan'm evlerinin aran
dığı, iğiyim eşyalarının alındığının vilâyete bir 

I dilekçe ile ileri sürüldüğü, bu hususta' ifadesi 
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alman Elif Karalhah'ın; evinden arama esnasın
da ele geçen eski bir 'pala ile <bir bıçak ve bir 
av tüfeğinin alınarak bilâhara kendisine iade 
edildiğini beyan ettiği, kapı kırma, kaçak eşya 
alma ıgibi (bir olay olmadığı, esasen şikâyet di
lekçesinin adliyeye tevdi edildiği, bu bölgede 
faaliyette bulunan müfrezenin vazife ifası sıra
sında vatandaşa kanun ve usulü dairesinde mu
amelelerde (bulunduğu, suç teşkil edecek her 
hangi bir hareketin 'müşahede edilmediği 'anlaşıl
mıştır. 

Arz eJderim. 
Sahir Kurutluoğlu 

İçişleri Bakanı 

7. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edime ilçelerinin Hükümet konağı ihti
yaçlarının giderilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair yazılı soru önergesi, ve Maliye Bakanı 
Ferit Melen'in yazılı cevabı (7/171) 

özü : Edirne ilçelerinin Hükümet 
konağı ihtiyaçlarının giderilmesi 
hakkında Maliye Bakanlığından 
yazılı soru. 

B. M. M. Başkanlığı eliyle 

Maliye Bakanlığına 
Edirne ilçelerinden (Lalapaşa, Hafza, Me

riç) ilçelerinde Hükümet konağı yoktur. Res
mi daireler gari muntazam binalara ve dağınık 
bir şekilde yerleşmişlerdir. 

Gene Edirne ilçelerinden Keşan ilçesinde 
1912 yılında yapılmış çok küçük boyda ve mü
temadi tamire muhtaç bir Hükümet konağı 
mevcut ise de resmi daireleri istiap etmediği 
için aynı dağınıklık Keşan için de mevzuuba-
histir. Diğer taraftan Keşan süratle inkişaf 
eden ve tümen merkezi olması itibariyle de 
ehemmiyeti günden ıgüne artan bir şehriımizdir. 

Edirne'nin 4 ilçesinde Hükümet konağı ken
dini şiddetle hissettirmekte olduğundan bu hu
susta ihtiyaçları giderici ne gibi tedbir düşü
nüldüğünü ilçelerden hangisinin Hükümet ko
nağının hangi yılda inşa edileceğine dair Ba
kanlıkça yapılmış bir programın olup olmadı
ğının yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 

3 1 . 7.1962 
Edirne Milletvekili 

Fahir Giritlioğlu 

19 . 9 . 1962 O : 1 
T. C. 

Maliye Bakanlığı 1 1 . 9 .1962 
Millî Em. On. Müdürlüğü 

Şb. 1 Md. 
Sayı : 3132 - 489 

özü : Edirne Milletvekili Fahir 
Giritlioğlu tarafından verilen ya
zılı soru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 . 9 .1962 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7 -171 - 2843/13623 sayılı yazı. 
Edirne iline bağlı Lalapaşa, Havsa, Meriç ve 

Keşan ilçelerinden hangisinde ve hangi yılda Hü
kümet konağı inşa edileceğine dair Bakanlığımız
ca yapılmış bir programın mrevcudolup olmadığı 
hakkında Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu 
tarafından verilen yazılı soru önergesine cevaben 
hazırlanan not İlişikte sunulmuştur. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

Edirne iline bağlı Lalapaşa, Havsa, Meriç ve 
Keşan ilçelerinden hangisinde, hangi yıllarda 
Hükümet konağı inşa edileceğine dair yapılmış 
hir programın nnevcudolup olmadığı hakkında, 
Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu 'tarafından 
verilen 31 . 7 . 1962 tarihli soru önergesine ait 
not. 

Havsa, ilçesinde Hükümet konağı bulunma
dığından ve resmî daireler hariçte yılda 7 580 
lira kira ödemek suretiyle temin edilebilen bi
nalarda «vazife görmekte olduğundan, ibu ilçe 
Hükümet konağı Devlet Plânlama. Teşkilâtına 
verilen birinci beş yıllık programa ve 1967 yılı 
inşaat programına dâhi] edilmiş bulunmaktadır. 

Lalapaşa ilçesinde, maliye teşkilâtı iki kat
lı harap rve kifayetsiz bir binanın üç oda, bir sa
londan ibaret Hazineye ıaidolan bir katında ve 
kaymakamlik, nüfuis ve jandarma teşkilâtı ilse 
1950 yılında kagir olarak inşa edilmiş iki katlı, 
6 odalı ıbir binada vazife görmekte olup diğer 
resmî daireler yılda 1 905 lira kira ödemek su
retiyle dağınık binalarda çalışmaktadır. 

Meriç ilçesinde, maliye ve jandarma teşkilâ
tı Hazineye ait harap ve kifayetsiz iki binada 
vazife görmekte, diğer resmî daireler ise kiralık 
binalarda çalışmakta ve yılda 2 640 lira kira 
ödemektedirler, 
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Keşan ilçesinde, 1305 yılında kagir olarak 

inşa edilmiş, halen harap ve kifayetsiz durumda 
iki katlı, 16 >odalı bir Hükümet konağı 'bulun
makta ve ;bir kısım resmî daireler 'hariçte temin 
edilen kiralık 'binalarda yılda 6 840 lira kira 
ödemek suretiyle vazife görmektedirler. 

Meriç ve Keşan Hükümet konaklarının, mun
tazaman1 onarılması suretiyle hayatiyetlerinin 
idamesine çalışılmaktadır. 

Yurdumuzun halen 146 ilçesinde hiç Hükü
met konağı bulunmamakta ve 97 ilçede Hükü
met konağı mevcut ise de, harap ve kifayetsiz 
olmalsı sebelbiyle istifade edilemiyecek durumda
dır. 

Yeniden inşası lüzumlu Hükümet konakları 

19.9.1962 0 : 1 
tesbit edilmiş ve genel yatırım programı 'ha
zırlanmıştır. 

Genel yatırım programının tamamının, büt
çe imkânsızlığı se'bebi'yle birinci beş yıllık devre 
zarfında tahakkuk mümkün olamadığından, ev
velemirde geri kalmış bölgeler ve hiç Hükümet 
konağı bulunmıyan diğer 'bölgelerin kalkındı
rılması prensibi nazarı itübara alınmak 'suretiy
le hazırlanmış 'bulunan ilk beş yıllık programa 
Lalapaşa, Meriç, Keşan ilçesi Hükümet konak
ları dâhil edilememiştir. 

İkinci beş yıllık programın 'hazırlanması sı
rasında adı geçen ilçelerin Hükümet konağı ih
tiyaçları da nazarı Mbara alınacaktır. 

\ 
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Gümrük giriş tarife cetvelinin 31.02 - 31.05 pozisyonlarına dâhil gübrelerin Gümrük Vergisinden 
muafiyetine dair Bakanlar Kurulu 'kararnamesinin onanması hakkında kanun tasansına verilen 

oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aıksay 
Mehmet Geçioğlu 
Kemıal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şülkrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özoan 
Rıza Pol'at 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Oaman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Er ko
ran 
İsmail Gence 
ibrahim îmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üsttün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

KaJbul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katümıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
252 
252 

0 
0 

195 
3 

[Kabul 
ARTVİN 

Ndhat Ata 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehatı 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî İslini yeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halat Rıza Ünal 

BOLU 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Nadlir Yavuakan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Palksıoy 
Ahmet Türlkel 
Ziya Uğur 

edenler] 
İsmail YıLmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Olc 

ÇORUM 
Nuri A'hıskaJıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail E utan 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Recai Isıkenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazma özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Giyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu -
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osıman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Ndzamettin Erikmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 
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ÖÜMÜŞANE 
Neomeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
AHİ Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Mehmet Ali Arslan 

'Yahya Denmancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Ab ak 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Bayıkaım 
Mahmut ftıza Berttin 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
AM Coşkun Kurca 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin O h o n 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar 
ismail Hakkı Tekimıel 
Hüsamettin Tiyansan 
Reşit Ülker 
Saibri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet AM Aytaş 
Ali N a l i Erdem 

M. Meclisi 
Ziya Hanhan 
Şinasıi Osima 
Musıtafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Meihmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayo'l 

KONYA 
Selçulk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Mekki Keskin 
Abdüssamet,. Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 
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MALATYA 

H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatdpoğlu 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
Nusıret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

' Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Osıkay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveni 
Hâmiıt Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Sabahattin Bayfbura 
H. Ali Dizman 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 
C«lâl öncel 

VAN 
ihsan Btedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisöğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Raimiz Karakaşoğlu 
Suphi KonaJk 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

— 631 — 



M. Meclisi B: 11Ö 19 . 9 .1962 0 : 1 

[Oya katılmıy anlar] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavıt Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turank 
AFYON KAEAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler (î. Ü.) 

, AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu (î.) 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail itüştü Aksal 
Raif Aybar (B.) 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete (B.) 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Emin Paksüt 
Abdülhak Kemal Yürük 
(B.) 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 
Raf et tiker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Onman Avci 
Saffet Emimığaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Nedim Müren 

Mehmet Yavaş 
BALIKESİR 

Ahmet Aydın Bolak 
Mehmet Tiritoğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Alüştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
tbrahim öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Necmi öktcn (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Ilüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğhı 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Mithat San 

Süleyman Ünlü 
GİRESUN 

Ali Cüeeoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
tbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Fuat Arna 
Cihad Baban 
Ömer Zekâi Dorman 
(Baş. V.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Selim Sarper 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yol aç 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan G ursan (1.) 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Ak üzüm 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni î)oğan 
Fethi Doğan çay 

ihsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
A'bdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğiu 

KONYA 
Kemal Ataman 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Faruk Süıkan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu (1.) 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asim Eren (İ.) 
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öğuzdemîr Tüzün 
ORDU 

Yusuf İzzettin Ağaoğiu 
RefetAkBoy (Baş.V.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğhı 

M. Meclisi B : 
Kâmran Evliyaoğlu 
İlyas Kılıç 

SttRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim G-öker 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

[Açık 
Hatay 
Manisa 
Muş 

.18 19 . 9 . 1962 O : ] 
Hayri Mumeuoğlu (t.) 
Orhan Oztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova (1.) 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi jökten 
Ahmet Şener 
Zeki Yağtmurdereli 

TUNCELİ 
Vahîip Kışoğlu 
l^ethi Ülkü 

üyelikler] 
ı 
l 
ı 

URFA 
Malay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabrı Kılıç (1.) \ 

UŞAK 
Ali Rız<a Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakı'lıç 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 
Kenan Esengin 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 88.02 pozisyonuna dâhil bir kısım eşyanın Gümrük Vergisinden 
muafiyetine dair Bakanlar Kurulu kararnamesinin onaylanması hakkındaki kanuna verilen oyların 

sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasarı Aksay 
Ali Bozdoğanoğhı 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özoan 
Rıza Pol'at 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-

van 
İsmail Gence 
İbrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 260 

Kabul edenler : 256 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyan] 
Açık üyelikj 

ar : 187 
ler : 3 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazımi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
îtamelt Sezgin 

BALIKESİR 
öihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Nadlir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalım 
Edip Rüştü Akyürek 

Sadrettin Çanga 
Ekrem Paiksoy 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri AJhıskalıopu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
J>/4MI£v mmMJıtM 

Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Koeatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Recai İskender oğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naoi Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Cevat DuTSunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Cölâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osmıan Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
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Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit YenişethMioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Ali Köymen 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Bayikam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip TaMr Burak 
Talhsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kurca 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar 
ismail Hakkı TeMnıel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 

M. Meclisi B : 11 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem 
Ziya Hanhan 
Şinasıi Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Gökeır 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâaddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayoil 

KONYA 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
MekM Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erfoek 
Sezai Sarpaşar 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demiraoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güiley 
Orhan Naiım Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA v 
Burhan Akdağ 
Muslihittin Güler 
Hami Tezkan 

SAMSUN1 

Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
Cemjil Karahan 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 
Celâl öncel 

VAN 
ihsan Biedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğllu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlü 
Mehmet Ali Pestile} 
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[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Saadet Evren 

[Oya kattlmvyanlar] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemali Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler (I. Ü.) 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu (I.) 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete (B.) 
İbrahim Sıtkı BCatip-
oğlu 
Emin Paksüt 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Etem Agva 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

Hilmi Aydmçer 
Nedim Müren 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Deımâr 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten <B.) 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Vefik PMnçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

Kemal Satır 
ERZURUM 

Turhan Bilgin 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
A'AVA Zeytinıoğlu 

GAZİANTEP 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin öademir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Babadır (1.) 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Fuatt Arna 
Gihad Baban 
Orhan Eyüboğlu 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Selim Sarper 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Y'olaç 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
îhsan Gürsan (î.) 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 

Necip Mifkelânıoğlu 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilıgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
îhsan Kabadayı (î.) 
Kadircan Kaflı (î.) 
Ömer Kart 

KÜTAHYA 
Mehmet Ke»en 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Arni Akşit 
Mehmet Delikaya 
îsmet inönü (Baş
bakan) 
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MANÎSA 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
(B.) 
Hürrem Kubat 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu (I.) 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
HiLmi Baydur 
İlhan Tekin alp 

MUŞ 
Saat Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren (î.) 
Oğuzdemir Tiizün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 

M. Meclisi B : 118 
Zeki Yağmurdereli 
Refet Aksoy (Bşk. V.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulu s oy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 

[Açık w; 
Hatay 
Manisa 
Muş 

19.9.1962 0 : 1 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahraımlı 
Hayri Mumcuoğlu (I.) 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
H. Ali Dizıman 
Mehmet Kazova (I.) 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 

çelikler] 
1 
1 
1 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahaniı 
Sabri Kılıç (t.) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet TaJhtakıdıç 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
İsmail Hakkı/Akdoğan 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 
Kenan Esengin 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Yekûn 3 

****. t>m<( «*s» 
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M. Meclisi B : 118 İ9 . 9 .1962 O : İ 
Millî Eğitim Bakanlığınca, 7475 sayılı Kanunla açılacak iki teknik okulu, ilâveten Zonguldak'

ta yeni bir teknik okulu açılması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanını, kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 264 

Kabul edenler : 264 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : o 

Oya katümıyanlar : 183 
Açık üyelikler : 3 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekikı 

ADIYAMAN 
Arif Aıtalay 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Bakî 
Mehmet Turgut 
Asım Yılımaz 
Şülkrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Pol'at 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Imârzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkim 
Ahmet Üatün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

ihsan Ataöv 
Nazmi Keriımoğlu 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Ndhat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mlithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Isliimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Kâmil inal 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 

Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Paksıoy 
Ahmet Tür'kel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezıgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
İhsan Tonıbuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail E i tan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Recai Isikenderoğlu 
Alp Dıoğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Nacd Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şe raf ettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
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Nizamottin Erkmen 
Ali Köymen 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 

HATAY 
Ali Muhsin Bemketoğhı 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 
Saki Zorlu | 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Denmancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım | 
Lokman Başaran I 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Ab ak 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bcrtan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dormarı 
Saadet Evren 
Fahrett 'n Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhun 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
îlhami Sancar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Ada] 
Şükrü Akkan | 

M. Meclisi B : 118 
Mehmet Ali Ay taş ı 
Ali Naili Erdem 
Ziya Hanhan 
Şinasi Osıma 
Mıısitafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya I 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Sabri Kesicin 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlıı 

KAYSERİ 
Mehmet Gölçer 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahnıan Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş I 

KIEŞEHİR 1 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Nihat Erim ı 
Hâl dan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet. Gurk an 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüasamet Kuzucu 
Rüştü Özal 
Fakih (kfakih 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit, Yılmaz 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
A.hm et Bozbay 
Ali Erbek 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

19 . 9 . 1962 O : 1 
• MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

i Nusret Köklü 
•^ilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehiı-lioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali' Bayazıt 

I Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi S oy er 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naiım Hazinedar 
Arif Hikmet Onai 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
, Burhan Akdağ 
Muslini ttin Gürer 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 

Fevzi Geveei 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuneir 

URFA 
Osman Ağan 
Celâl öncel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğhı 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar t 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Rainiz Karakaşoğlu 
Suphi Konaik 
Sadık Tekin Müftüo&lu 
Mehımet Ali Pestilci 
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M. Meclisi B : 118 19 . 9 * 1962 O : 1 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçüktc-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehımet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dineer (B.) 
Şevki Güler (I. Ü.) 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu (I.) 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Fuat Börekçi 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Emin Paksüt 
Abdülbak Kemal Yörük 
(B,) 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğ'ru 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Nedim Müren 
Mehımet Yavaş 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Gökhan Evliyaoğlu 
Mehımet Tiritoğlu 

[Oya 
BİLECİK 

Şadı Binay 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltaeıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

katılmıy anlar] 
GÜMÜŞANE 

Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
A lınıet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır (1.) 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mazha r Arıkan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Fualt Arna 
Cihad Baban 
Orhan Eyüboğlu 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Selim Sarper 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Necini ökten (B.) 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Vefik Pirinçcioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ötmer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytimoğlu 

GAZİANTEP 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan (1.) 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Ak üzüm 
Sırrı Öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

Hüısaımettin Gümüşpala 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğln 

KONYA 
Kemal Ataman 
İhsan Kabadayı 
Kadirean Kaflı (1.) 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü (Başjba-
kan) 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatib-
oğlu (B.) 
Hur rem Kubat 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu (t.) 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
tlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Nutmanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren (1.) 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğhı 
Refet Aksoy (Başkan 
V.) 
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Sadi Pehlivanoğiu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Puad Sirmen (Başkan) 
Oevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
ITami Tezkaıı 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğhı 
Kâmran Evliyaoğlıı* 

M. Meclisi B 
îlyas Kılıç 

SÎNOP 
Mustafa, Kaptan 
Haşini Tan 

SİVAS 
.Adil Altay 
Rahmi Çcltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahram lı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

118 19.9 .1962 0 : 1 
TOKAT 

Mehmet Kazova (1.) 
Zeyyat Kocam emi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Selâbattdn Güven 
Ahmet Qemil -Kara 
Nazmi ökten 
Zeki Yağrnurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

a: 
URPA 

Atalay Akan 
Kemal Badıllı 

Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğhı 
ibrahim Bulan alp 
Ahmet Tahtakıhe 

VAN 
Mııslilh Görentaş 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Nuri Be§er 
Kenan E^engin 
Yusuf Ziya Yüeebı1t>in 

[Açık üyelikler] 
Hatay 1 
Manisa 1 
Muş 1 

Yekûn 3 

v 



M. Meclisi B : 118 19 . 9 . 1962 O : 1 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 87.01 pozisyonuna dâhil traktörlerin Gümrük Vergilerinin % 15 
nisbetine indirilmesine dair Bakanlar Kurulu kararnamesinin onanması hakkındaki Kanuna 

verilen oylann sonucu 

(Kanımı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
tbrahdm Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 
Asum Yıktıaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Pol'at 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Er ko
van 
İsmail Gence 
İbrahim îmirzahoğ] u 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Keriımoğlu 

Üye sayın 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katümıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
246 
242 

0 
4 

201 
3 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Nihat Ata 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin^ 

BALIKESİR 
Oihat Bllgehan 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî İsli m yeli 
Gevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Paksıoy 
Ahmet Tür'kel ! 

Ziya Uğur 
İsmail Yılmî 
Baha Cemal 

ÇANAK 
Ahmet Nihal 

iz 
Zağra 

KALE 
t Akay 

Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Refet Sezgin 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Recai iskender oğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
•Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Ataheyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrull Akça 

Nihat Diler 
Cevat Duırsunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şe raf ettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket AsbuzoğUı 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osıman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incıoglu 
Kudret M'avitan 

GİRESUN 
Naim Tirali \ 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğ>ı 
Ahmet Sırrı Hocaoğu, 
Sekip Inail 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Anslan 
Burhan Bozdoğan \ 
Yahya Denmancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 
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ÎSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 

tSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Donman 
Fahrettin Kerim Göka.A 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami San'car 
ismail HaJkkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker — 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem 
Ziya Hanhan 
Şinasâ Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

M. Meclisi B : 118 
Fevzi Geveci 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü Özalp 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Siikan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Eribek 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muamımer Erten 
Şevket Raşit Hatib-
oğlu 

19 . 9 . 1962 O : 1 
Hüseyin Özalp 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişelhirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hükmet Onat 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

URPA 
Osman Ağan 
Celâl öncel 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

BOLU 
Kâmil inal 

[Çekimerler] 
BURSA 

Edip Rüştü Akyürek 
ERZURUM 

Tahsin Telli 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
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Imıyanlar] 
ERZİNCAN 

Sadık Perinçek 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler (l.Ü.) 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu (İ.) 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Raif Aybar (B.) 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete (B.) 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 
Abdülhak Kemal Yörük 
( B . ) > • 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Ömer Eken 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Nedim Müren 
Mehmet Yavaş 

[Oya katı 
BALIKESİR 

Ahmet Aydın Bolalk 
Mithat Şükrü Çavdar-. 
oğlu 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Hallit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki BaLtacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Vefik Pirinocioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kıiıçoğlu 
Ali Köy m en 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır (1.) 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Güloüeril 

İSTANBUL 
Fuat Arna 
Gihad Baban 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Selim Sarper 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Ycvlac 

İZMİR 
Şeref Baıkşık 
Muzaffer Döşemeci 
Anif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan (1.) 
^aim Kaygan 
Nihat Küıışat 
Neeip Mirkelâmoğlu 

Kadri özek 
KARS 

Necmettin Akan 
Lâtif Aküzünı 
Sırrı öktenı 
Rıza Yalcın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
thsan Şeref Dura 
Oısman Zeki Oktay 
Ali özd'ikmenli 
tsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
AbdülhaJim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.> 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Halil öamen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofu oğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı (1.) 
Kadircan Kaflı (1.) 
Ömer Kart 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü (Başbakan)] 

MANİSA 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
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MARDÎN 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu (î.) 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
II al it Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren (I.) 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yus*uf İzzettin Ağaoğlu 
RefetAksoy (Baş. V.) 
Sadi Pohlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

M. Meclisi B : İli 
RİZE 

Erol Yılımaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliean (B.) 
Muslihittin Gürer(î. Ü.) 
Yumf Plusov 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoglu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 

I Açık 
Hatay 
Manisa 
Muş 

19 .9 .1962 O:] 
Sebata Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcüoğlu (I.) 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Mehmet Kazova (î.) 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

üyelikler] 
1 
ı 
1 

Fethi Ülkü 
URPA 

Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç (î.) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
tsmail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 
Kenan Esengin 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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Dönem : 1 l ' Y G 
Toplantı:! M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z Z O 

Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurumların idaresi hakkmdaki 
29. • 5 . 1926 tarihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Tarım 

ve Bütçe komisyonları raporları (1/161) 

T. C. • 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 14 .3 .1962 
Tjtkdk Dairesi 

Sayı: 71,i6$â/855 
flHiiftt m|TfAlini FnşIranlıjı^Ti 

Tanm Bakftnlığııro& Tıazrrhman > e Türkiye Büyük Millet Meclisîtfe "arzı Bakanlar Tfttrolunfca 
6 . 3 . 1¥62 tarihinde kararlaştırılan «Tanm Bakanlığına lîağh b&zı okul ve kurumların ida'resi 
hakkındaki 29 . 5 . 192B tarihli ve 867 sayılı Kanuna ek Kauun tasarısı» ile birlikte ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin: ykpilmasınü rica ederim. 
Barbakan 
I. înfyıü 

GEREKÇE 

Memleket ekonomisinde mühim bir yer işgal eden hayvancılığımızın âdi bulaşıcı hastalıklardan 
korunması v6 bu suretle et, süt, yapağı, deri verimleriyle iş gücünün artırılması Tarım Bakanlığı Ve
teriner işleri Genel Müdürlüğünün başlıca vazifesi cümlesmdendir. 

1960 yılı istatistiğine göre yurdumuz hayvan mevcudu ; 

Koyun 
Kılkeçi 
TiftÜc keşi 
Sığır 
Manda 
M\ 
Katır 
Dere 
Mark«p 

44 463 200 
18 636 700 
5 995 500 

-12 435 000 
1 140 0ÖÖ 
1312 300 

170 m 
65 390 

1 891 800 

Yöfcûa 76 110 090 

baştan ibaret bulunmaktadır. 
Bu hayvanlarda zaman zaman görülen bakteriye! ve paraziter hastalıklar veteriner teşkilâtı tara

fından 1234 sayılı Hayvanlar, Sağlık Zabıtası Kanun ve Tüzüğü hükümleri dâhilinde takip ve kont
rol edilmekte, aynı zamanda her «ene bu hastalıkların çok görüldüğü bölgelerde umumi mücadeleler 
tertiplenmektedir. . •.. . 

Ancak bu bölgelerde lüzumlu ilâç, a§ı, serum ve biyolojik maddeler o senenin bütçesinde ayrılan 
hususi tertipteki ödenek nisbetinde satınalınmak veya imal edilmek suretiyle temin edildiğinden tes-
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bit edilen programın tam mânasiyle uygulanmasına imkân bulunmamakta ve mücadeleler mevzii kal
maktadır. Umumi olarak ödenek kifayetsizliğinden dolayı programın uygulanması tehir edilmekte ve 
bu suretle memleket çapında bir mücadele yapılmasına imkân hâsıl olmamaktadır. 

Halen mevcut dört büyük bakteriyoloji enstitüsü, baş veteriner bölge lâboratuvarı, dört keçi ciğer 
ağrısı lâboratuvarında 33 000 000 doz aşı, 60 000 doz serum, 562 000 doz biyolojik madde ve 1,5 mil
yon distefajm kapsülü istihsal ve imal edilmektedir. Bu imalâtın iptidai maddesi Devlet bütçesinde 
kabul edilen cüzi ödenekle temin edilebilmektedir. 

İmalâtın artırılması için ya umumi bütçeden yeter miktarda ödeneğin kabulü veya başka imkân
lardan faydalanmak suretiyle memleket ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. 

Hayvan fiyatlarının ve hayvani mahsul ve mamul bedellerinin köylümüzü tatmin edecek seviye
ye ulaşması dolayısiyle hayvan yetiştirilmesinde rağbet görülmekte ve artık köylünün Devlet yar
dımı olmaksızın da hayvanının tedavisi ve korunması için para verecek seviyeye geldiği anlaşılmakta
dır. 

Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununa tâbi tazminattı hastalıkların aşı, serum ve biyoloji maddele
rinin Bakanlık bütçesindeki ödenekten parası verilerek, istihsal müesseselerinden satmalmması ve di
ğer hastalıklara ait maddelerin ise hayvan sahibi tarafından sâtmalmarak veteriner teşkilâtı veya 
serbest veterinerler tarafından uygulanması Devlet bütçesinde büyük ferahlık yaratacaktır. 

Bu suretle memleket hayvanlarının âdi hastalıklardan tedavisi ve enfeksiyöz hastalıklardan korun
ması ve aynı zamanda hayvanlardan ve hayvan mahsullerinden insanlara geçen hastalıklarla ciddi 
mücadele yapılması sağlanmış bulunacaktır. 

Kurumlarımızın döner sermayeli olarak çalışmasındaki yegâne gaye bütçe imkânsızlığı dolayısiyle 
yapılamıyan veteriner hizmetlerinin mühim bir kısmının mal sahiplerinden sağlanacak imkânlarla te
minine matuf bulunduğundan nmumi bütçe ile idare edilen kurumlarımızın döner sermayeli müesse
seler haline ifrağı için bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Tarım Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Tarım Komisyonu 16.4.1962 
Esas No. 1/161 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
6.3.1962 tarihinde kararlaştırılan «Tarım Bakanlığına 'bağlı bâzı okul ve kurumların idaresi 
hakkındaki 29.5.1926 tarihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı komisyonumuzun 2.4.1962 
ve 9.4.1962 tarihli toplantılarında Tarım Bakanının ve ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştira
kiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Gerek Hükümet tasarısının gerekçesinde belirtilen hususlar ve gerekse Hükümet temsilcile
rinin etraflı olarak yaptıkları açıklamalar neticesinde, Hayvan sağlık zabıtası Kanunu hüküm
lerine göre; sığır vebası, şap, dalak, yanıkara, sığırların ciğer ağrısı, verem, borbon, keçi 
ciğer ağrısı, çiçek, ruam, salgın beyaz damar" iltihabı, durin, uyuz, kuduz, domuz vebası, do
muz kızılı, tavuk kolerası, tavuk tifosu, tavuk difterisi, fillorum, tavuk vebası, yalancı veba, 
bulaşıcı yavru atma, gurum, agalaksi, bulaşıcı meme iltihabı, piropilâzmoziz, distomatoziz, hipo-
dermoziz, ekinokokoziz, at vebası, mavidil, entorotoksimi gibi 33 aded sâri hayvan hastalığı 
ile Devletçe mücadele yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Kanunun asıl maksadının 33 sâri hayvan hastalığı dışında bulunan mahdut adeddeki âdi hay
van hastalıklariyle mücadele olduğu ve bu mücadeleden gerek eleman, gerek bütçe imkânsız
lığı dolayısiyle tam bir netice alınamadığı kanaatine varılmıştır. Bu hastalıklarla yapılan mü-
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cadelenin netice verebilmesi için aşı, serum ve 'biyolojik maddelerin fazla miktarda memleke
timizde istihsali lâzımgelmekte ve bahis konusu âdi hastalıklarla her sene muntazaman mücadele 
edİMesi mecburiyeti hâsıl olmaktadır. 

Arzulanan gayeye kolayca ulaşılabilmesi için medeni Avrupa memleketlerinde olduğu gibi 
memleketimizde de Devletle halkın elele vermesiyle faydalı neticeler elde edileceği ümidedil-
mektedir. 

Bu maksatla Tarım Bakanlığı Veteriner İşleri Umum Müdürlüğüne bağlı enstitü ve kurum
ların döner sermaye ile çalışması halinde memleketimiz hayvancılığı Ibakımından büyük fayda
lar sağlanacağı ümidedilmektedir. 

29.5.1926 tarih ve 867 sayılı Kanunun muhteva ve ruhu Hükümetçe teklif edilen kanun 
tasarısını tam ve açık olarak kapsamadığı mülâhazasiyle komisyonumuz tasarının birinci mad
desini; 

«Tarım Bakanlığına aidolup hayvan hastalıklarına karşı aşı, serum, ilâç ve sair biyolojik 
maddeler imal ve istihsal eden ve Devlet tarafından finanse edilen, halen mevcut ye yeniden 
kurulacak olan «Enstitü ve kurumlar» döner sermaye ile çalışabilir.» şeklinde yeni baştan tedvin 
ederek kaleme almıştır. 

Komisyonumuz Hükümet teklifini de nazarı itibara alarak çıkacak kanunun 29. 5 .1926 ta
rih ve 867 sayılı Kanun esasları dâhilinde hazırlanacak talimatname ile yürütülmesini temin 
etmek maksadiyle ikinci madde olarak «îşbu kanun 29. 5 .1926 tarihli ve 867 sayılı Kanun hü
kümlerine uygun olarak yeni Ibir talimatname ile yürütülür.» şeklinde yeni bir madde ilâve 
etmiştir. * 

Hükümet tasarısının ikinci maddesi üçüncü madde olarak, üçüncü maddesi ise dördüncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile su
nulur. 

Tarım Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
Trabzon Kayseri Kastamonu Adana 
A. Şener M. Yüceler î. S. Yılanlıoğlu M. Geçioğlu 

Adana 
A, Savrun 

Edirne 
8. Bilgen 

Ordu 
Ata Bodur 

azada bulunamadı 

Amasya 
B, Arpactoğlu 

Eskişehir 
A. Zeytinoğlu 

Van 
/. Bedirhanoğlu 

Antalya 
R. Eker 

Muğla 
A. Akarca 

Trabzon 
A. B. Uzuner 

Denizli 
M. Çobanoğlu 

Niğde 
H. Özalp 

Tozgat 
T. Nizamoğlu 

MUHALEFET ŞERHt 

Tatbikatta hayvancılığımızın gelişmesini önliyecek tesirler icra edeceğinden ve hasta 
bir hayvanın, malî külfeti düşünülerek tedavisinden çekinümek gibi bir durum meydana 
getireceğinden kanun tasarısına muhalifim. 

Edirme Milletvekili 
8. Bilgen 
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Bütçe Konüsyonu raporu 

Millet Meclisi 
B##ç8 Komisyonu 
Esas No.: 1/W1 
Karar No. : 58 

26 . 6 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurumların idaresi hakkındaki 29 . 5 . 1926 tarihli ve 867 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Tarım Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olmak
la Maliye ve Tarım Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Gerekgede de muf assalan izah edildiği veçhile, hayvan hastalıklariyle mücadele için lüzumlu ilâç, 
serum ve aşıların daha fazla miktarda istihsalini temin etmek ve çiftçilerimize ucuz fiyatla bu ilâç
ları sağlamak maksadiyle bu müesseselerin döner sermaye ile idaresini mümkün kılmak gayesiyle 
tasarı sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerden ve alman tamamlayıcı bilgiden sonra, Bakanlığın 
kanunen mücadele etmek mecburiyetinde bulunduğu hayvan hastalıkları için lüzumlu ilâç istihsali
nin artırılması ve âdi hayvan hastalıkları için de gerekli ilâçların ücret mukabilinde çiftçilerimize 
verilmesini temin maksadiyle bu kurumların gerekli tesislerini kurmaları ve faaliyetlerini artırma
ları icabetmektedir. Bu işlerin döner sermaye ile yapılması bütçe imkânları da göz önünde tutula
rak uygun görülmüş ve Tarım Komisyonunun metni müzakereye esas tutularak maddelerin mü
zakeresine geçilmiştir. 

Ancak, aynı gaye ile çalışan hayvan hastaneleriyle inekhanelerin de madde metnine ithali uy
gun görüldüğünden birinci madde buna göre yeniden tanzim edilmiştir. 

İkinci madde aynen kabul edilmiş ve inekhanelerin birinci maddeye ithali dolayısiyle bu mües
seselerin işletme şekline dair 19 . 9 . 1943 tarihli ve 4482 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
icabettiğinden bu hükmü ihtiva eden üçüncü madde komisyonumuzca yeniden tedvin edilmiştir. 

3 ve 4 ncü maddeler numaraları değiştirilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kumlun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzıf 

ö. F. S anaç 

Ayam 
î. Sezgin 

Gümügane 
S. Savact 

Muğla 
T. Şahin 

Başkan V. 
Elâzığ 

E. Müftügü 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Hatay 
Ş. înal 

Siirt 
A. Yaşa 

Sözcü 
Ari/kara 
1. Seçkin 

Diyarbakır 
R. Iskenderoğlu 

istanbul 
R. Ülker 

-\ 
Trabzon 

A. §: dğanoğlu . 

Ankara 
M. Ete 

Erzurum 
C. önder 

Maraş 
E. Kaplan 

Yozgat 
C. Sungur 

M. medm (S. Saym: «28) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tarım Bakanlığına bağlı bâzı 
okul ve kurumların idaresi 
hakkındaki 29 . 5 . 1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tarım Ba
kanlığına aidolup hayvan has
talıklarına karşı aşı, serum, 
ilâç ve sair biyolojik madde
ler imâl ve istihsal eden vo 
Devlet tarafından finanse edi
len enstitü ve kurumlar 29 . 
5 . 1926 tarihli ve 867 sayılı 
Kanun hükümlerine göre idare 
edilirler. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

6 . 3 . 1962 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

,^ A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
A. Doğan 

Devlet Bakam 
N. ökten 

Devlet Bakanı 
N. Su 

TARIM KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTIRIŞI 

Tanm Bakanlığına bağlı bâzı 
okul ve kurumların idaresi hak
kındaki 29 . 5 . 1926 tarihli ve 
867 sayılı Kanuna ek kanun ta

sarısı 

MADDE 1. — Tarım Bakan
lığına aidolup hayvan hastalık
larına karşı aşı, serum, ilâç ve 
sair biyolojik maddeler imal ve 
istihsal eden ve Devlet tarafın
dan finanse edilen, halen mevcut 
ve yeni kurulacak «Enstitü ve 
Kurumlar» döner sermaye ile ça
lışabilir. 

MADDE 2. — işbu kanun 
29 . 5 . 1926 tarihli ve 867 sayılı 
Kanun hükümlerine uygun ola»-
rak yeni bir talimatname ile yü
rütülür. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer* 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye ve Tanm 
Bakanları yürütür. 

BÜTÇE KgitfSYONUNÜtt 
DEÖİgTjRlŞl 

Tarım Brinaâtfıafe bağlı bâzı 
okul w kanmrisnmidtMil hak
kındaki 29•-.. 6/1926 tarihli ve 
867 sayı& Kamına* ak kanun ta-

'.M03BM 

MADDB 1„.—- Tarım Bakan
lığına aidolup hayvan hastalık
larına karşı aşı, serum, ilâç ve 
sair biyolojik maddeler imal ve 
istihsal edan ve Daıdet tarafın
dan f inansafiçüten, halerunevcut 
yeniden kurulacak «Enstitü, 
kurumlar, hayvan hastaneleri ve 
inekhaneler» döner sermaye ile 
çalışabilir. 

MADDE 2. — Tarım Komis
yonunun 2 mâ. maddesi aynen 
kabul edilnûstdr. 

MADDEM. — 1 9 . 9 .1943 ta
rihli ve 4482 sayılı Kanun yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Tarım Komis
yonunun 3 nen maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. —Tarım Komis
yonunun, 4 ncü maddesi 5 nci 
madde olarak .ajnen. kabul edil
miştir. 

Dk.^ecüai (S. Sapışı; 22â) 
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Adalet Bakanı 
8. Kurutluoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
Selim Sarper 

Maliye Bakanı 
Ş. İnan 

Mili! Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Ticaret Bakanı 
Bakam 

/. Gürsan 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

8. Suren 
Oümrfik ve Tekel Bıkanı 

Ş. Bulaâoğlu 
Tarım Bakam 

C. Oral 
Ulaştırma Bakam 

C. Ahyar 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 
Basın - Yayın ve TurLnn 

Bakanı 
K. Evliı/aoğlu 

imar ve İskân Bakam 
M. Güven 

* • » 
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Dönem : 1 
Toplantı: ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 11 arka
daşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 ve 
68 nci maddelerinde yazılı müracaat için yeniden üç aylık müddet 
verilmesi hakkında kanun teklifi ile Artvin Milletvekili Saffet Emin-
ağaoğlu ve 2 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesine dair 5951 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkındaki 6980 sayılı Kanunun geçici maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 

(2/41, 2/138) 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 11 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 ve 68 nci maddelerinde yazılı müracaat için yeniden üç aylık 

müddet verilmesi hakkında kanun teklifi (2/41) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

T. C. Emeldi Sandığı Kanununun geçici 65 ve 68 nci maddelerinde yazılı müracaat için yeniden 
üç aylık müddet verilmesi hakkındaki kanun teklifim gerekçesi ile birlikte takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 
19 Aralık 1961 

Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi Bitlis Senatörü Malatya Milletvekili Adıyaman Milletvekili 

Mehmet Ali Demir Dr. Cevdet Geboloğlu Avni Akşit Arif Atalay 

Bingöl Milletvekili Tunceli Milletvekili Antalya Milletvekili Erzincan Milletvekili 
M. Sıddık Aydar Vdhap Kı§oğlu İhsan Ataöv Hüsamettin Atabeyli 

C. Senatosu 
Bolu Üyesi Adıyaman Milletvekili Bolu Milletvekili Erzincan Milletvekili 

Rahmi Arikan Ali Turanlı Ahmet Çakmak Sadık Perinçek 
C. Senatosu Erzincan Üyesi 

Fehmi Baysoy 

G E R E K Ç E 

5434 sayılı Kanunun geçici 14 ncü ve 19 ncu maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına devir- işlemi yapılan memur ve öğretmenlerin aşağıda madde madde izah olunan sebepler do-
layısiyle borçlanma talebinde bulunmıyanların bu hizmetlerinin fiilî hizmetten sayılmamış bulundu
ğundan mağdur oldukları görülmüştür. 

1. 788 sayılı Memurin Kanununun 7 nci maddesine göre ilk defa memuriyete alınanların namzet 
olarak tâyinleri icabederken her nasılsa birçok dairelerin bu memurları asil olarak tâyin ettikleri ve 
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memurlara verilen sicil cüzdanlarında da keyfiyetin bu şekilde işlenmiş olduğundan borçlandırılacak-
larını bilmedikleri, 

% 789 sayılı İlkokul öğretmenlerine ait Kanunun 23 ncü maddesine göre ilkokul öğretmenlerin
den 20 yaştan evvel aidatı tekaüdiye kesilmiyeceği yazılı bulunduğu halde öğretmenlerin asil öğret
men olarak tâyin edildiklerinden bu hizmetlerinin sayılmıyacağmı bilmedikleri, 

3. 1702 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre orta dereceli okul öğretmenlerinin ilk olarak vazi
feye alınmalarında muallim muavini olarak tâyin edilmeleri ve iki sene iğinde muvaffak olanların 
asil öğretmenliğe geçirileceği yazılı olduğu halde asil olarak tâyin edildiklerinden bu hizmetlerinin 
ücretli olduğunu bilmediklerinden borçlanma talebinde bulunmadıkları, 

4. 3047 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre ilköğretim müfettişlerinin aday olarak tâyinleri ge
rektiği halde bu kayıt konulmıyarak asil olarak tâyin edildiklerinden bu hizmetlerinin fiilî hizmet sa
yıldığını sandıkları ve borçlandırılacağım bilmedikleri yapılan müracaatlardan anlaşılmaktadır. 

Emsallerinin ilk tâyinlerinde namzet, aday veya muavin kaydı bulunduğundan müracaat ederek 
Ibu hizmetlerinin borçlanarak fiilî hizmetlerine saydırdıkları halde sırf bu kayıtların bulunmaması se
bebiyle borçlanma talebinde bulunmamalarından ötürü binlerce memur ve öğretmen namzetlerinin bu 
hizmetleri fiilî hizmetlerine katılamamış ve mağduriyetlerine mucibolmuştur. 

Bunlar için yeniden bir borçlanma süresi kabul edilerek mağduriyetlerinin giderilmesi, hak ve ada
lete uygun olacağı bedihidir. 

Maliye Komisyonu rapora 
Millet Meclisi 

Maliye Komisyonu a . 4 . 1962 
Esas No: 2/41 
Karar No: 24 

YükseK Başkanlığa 

Kanunlar Müdürlüğü 2/41 sayı ile komisyonumuza havale edilen «Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve 11 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 ve 68 nci maddelerinde yazılı müracaat için yeniden üç aylık müddet verilmesi hakkındaki 
kanun teklifi ilgili Hükümet temsilcilerinin ve teklif sahibinin huzuru ile tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi usulüne, maksat ve gayeye uygun görülmediğinden komisyonumuzca teklif sahibi
nin de muvafakati alınmak suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunanlardan evvel
ce çeşitli kanunlarla tanınmış olan müddetlerde borçlanma isteğinde bulunmamış olanlar için yeniden 
6 aylık müddet daha tanınmıştır. 

5951 sayılı Kanuna göre tanınan müddet içinde müracaat edememiş olanlara da bu mehilin ve
rilmesi adalete uygun görülmüştür. Teklifin gerekçesi de münasip görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanvekili Bu Mazbata Sözcüsü 
Muş Erzurum 

8ait Mutlu Giyaseddin Karaca 

Adana Bolu ' ' Çorum Gümügane 
Yusuf Aktimur Kâmil İnal thsan Tombuş Necmeddin Küçüker 

M, Meclisi ( S. Sayısı: 227) 



CUMHURİYET SENATOSU TUNCELİ ÜYE
Sİ M. ALÎ DEMİR VE 11 ARKADAŞININ 

TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 65 ve 68 nci maddelerinde yazılı mü
racaat için yeniden üç aylık müddet verilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE .1. — 8.6.1949 tarihli ve 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 65 ve 
68 nci maddelerde yazılı durumlarda olanlardan 
6 aylık ve bilâhara 5771 sayılı Kanunla uzatılan 
3 aylık süre içinde borçlanma müracaatlerinde 
bulunmıyanlar ile 6014, 6153, 6654 ve 6881 sayılı 
kanunlarla borçlandırılmaları kabul olunarak ve
rilen müddet içinde müracaatta bulunmıyanlar 
için bu müddet de yazılı şartlarla borçlandırıl
mak üzere bu kanunun yayını tarihinden itiba
ren 3 aylık bir müddet verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe ıgirer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎEtŞÎ 

T. O. Emekli Sandığı Kanununun geçici 65 ve 
68 nci maddeleriyle 5951 sayılı Kanunun geçici 
2 nci maddesinde yazılı müracaatlar için yeni
den 6 aylık müddet verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulu
nanlardan evvelce çeşitli kanunlarla tanınmış 
olan müddetlerde borçlanma isteğinde bulunma
mış olanlar için yeniden 6 aylık müddet daha ta
nınmıştır. 5951 sayılı Kanuna tâbi olanlar da bu 
hükümden istifade ettirilecektir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

M. kedim (S. Sayısı: 227) 



Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu ve 2 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair 
5951 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkındaki 6980 sayılı Kanunun geçici madde

sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/138) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

I*. C. Emekli Sandığı Kanununda bâzı değişiklik yapılmasına ve bu kanuna (bâzı hükümler) 
eklenmesine dair 5951 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkındaki 6980 sayılı Ka
nunun geçici maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ile gerekçesi ekli olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin ifası arz ve istirham olunur. 13 .2.1962 

Artvin Milletvekili İstanbul Milletvekili Yozgat Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu Reşit Ülker Dr. Celâl Sungur 

GEEEKÇE 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun borçlanmaya dair ilgili hükümleri ile, emek
liye tâbi bir memuriyette iken istif aen ayrılıp emekli keseneklerini de aldıktan sonra yeniden 
aynı mahiyette bir memuriyete girmeleri halinde evvelki hizmet sürelerine tekabül eden ve al
dıkları kesenekleri vaktinde iade edemiyenlerin mağduriyetlerini önlemek maksadiyle 9 Haziran 
1952 tarih ve 5951 sayılı Kanun çıkarılmış iken bu kanundaki süre içinde haklarını kullanamı-
yanlarm mağduriyetlerini önlemek için de 6 Haziran 1957 tarih ve 6980 sayılı Kanun çıkanlmıg 
ilgililere üç aylık mehil daha tanınmıştır. 

Hal böyle iken bu kanun hükümlerinden istifade edecek olanların yüzde yetmişi mezkûr 
kanunlara mehillerin bitiminden sonra muttali olabilmiştir. Böylece maksat ve, gaye sağlana
mamıştır. Şöyle ki : 

Kanunların Eesmî Gazete ile neşri ancak bunu tatbik ile mükellef olan kimselerce bilin
mesini sağlamakta ve gazetelerin muayyen yerlere gitmesi sebebiyle de alâkalıların okuma im
kânı bulunmamaktadır. 

Binaenaleyh, yeniden tanınacak bir hak kanunlara vaktinde muttali olamıyanlar için faydalı 
olacaktır. Bu sebeple de yeni mehilin uzunca olması lüzumu kendiliğinden meydana çıkmaktadır. 

Mezkûr kanunun çıkmasındaki zaruret bundan evvel çıkmış bulunan iki kanun metni ve 
gerekçeleri ile salbittir. Bütün mesele yıllarca almteri dökmüş memurların emekliliğe şevkleri 
halinde gençliklerinde feda ettikleri senelerin nazara alınmasını Bağlıyabilmektir. 

İstif aen ayrılmış memurların yeniden işe başlamaları halinde aldıkları emekli keseneklerini 
% 5 faizi ile birlikte defaten ödiyememeleri de mağduriyetlerini mucibolduğundan bu gibilerin 
taksitle veya borçlanmak suretiyle tediyede bulunmalarını imkân dâhiline sokmak da gayeye 
daha uygun olacaktır. 

U. Meclisi (& Sayısı: 227) 



Maliye Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 27.4.1962 

Maliye Komisyonu 
Esas No. 2/138 
Karar No. 35 

Yüksek Başkanlığa 

Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu ve iki arkadaşının, T. C. Emekli Sandığı Kanununda bâzı 
değişiklikler yapılması ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine ve 5951 sayılı Kanuna geçici 
bir madde ilâvesi hakkındaki 6980 sayılı Kanunun geçici maddesinin değiştirilmesine dair olan 
kanun teklifi 6.4.1962 tarih esas 2/41, karar 24 sayılı yazı ile Yüksek Başkanlığa takdim olu
nan ve Komisyonumuzca karara bağlanmış bulunan teklifle aynı mahiyette bulunduğu cihetle 
Bütçe Komisyonuna tevdi edilerek sözü geçen kanun teklifi ile tevhidi ittifakla karar altına alın
mış bulunduğundan havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 
Kocaeli Aydın Adana Bolu 
C. Babaç N. Müren Y. Aktimur K. înal 

Çorum Erzurum Gümüşane Ordu 
/. Tombuş Q. Karaca N. Küçüker O. İV\ Hazinedar 

Zonguldak Sivas 
S. T. Müftüoğlu R. ÇeltekU 

ARTVİN MİLLETVEKİLİ SAFFET EMİN
AĞAOĞLU VE İKİ ARKADAŞININ TEKLİFİ 

T. C. Emekli Sandığı Kanununda bâzı değişik
lik yapılmasına ve bu kanuna bir geçici madde 
eklenmesine dair 5951 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkındaki 6980 sayılı Kanunun ge
çici maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik 
yapılmasına ve bu kanuna bir geçici madde 
eklenmesine dair 5951 sayılı Kanun ile bu ka
nuna bir muvakkat madde eklenmesi hakkın
daki 6980 sayılı Kanunun geçici maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

GEÇİCİ MADDE — 5951 sayılı Kanunun bi
rinci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun geçici 71 
nci maddesinde yazılı durumlarda olanlardan 
belli süre içinde müracaatta bulunmamış olan

lar için bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
yeniden altı aylık bir müddet verilmiştir. 

Emekliye tâbi memur iken istifaen ayrılıp 
keseneklerini almış olanların yeniden bu mahi
yette bir göreve başladıklarında yukardaki sü
re içerisinde ve üç taksitte almış oldukları 
emekli keseneklerini % 5 faizi ile birlikte öder
ler. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

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

M. Meclisi (S. Sayışı: 227) 



Bütçe Komisyonu rapora 

Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 

Esas No, : 2/41, 2/138 
Karar No. : 61 

26 . 6 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 11 arkadaşı tarafından 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici maddeleri ile kabul edilen borçlanma süreleri ve sonra
dan kabul edilen kanunlarla tanınan müddetler içerisinde borçlanma talebinde bulunmamış olan
lara yeniden bir müddet tanınması hakkındaki kanun teklifi ile, Artvin Milletvekili Saffet Emin-
ağaoğlu'nun 5951 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkındaki 6980 sayılı Kanunla kabul 
edilen süre içinde müracaatta bulunmıyanlara yeniden (6) aylık bir süre verilmesi hakkındaki ka
nun teklifi komisyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye Bakanlığı ve Emeldi Sandığı temsilcileri 
hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Komisyonumuzca, zamanında her hangi bir sebeple borçlanma talebinde bulunamamış olanların 
miktarının pek az olacağı, bu sebeple sandığa malî külfetinin de cüzi bulunacağı kanaati hâsıl ola
rak, bu durumda olanlara yeniden bir hak tanınması prensibine varılmış ve teklifler, birleştirile
rek kanunun şümulü vazıh bir şekilde tâyin edilmek maksadiyle yeniden ilişik kanun metni tanzim 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine ara edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 

Aydın 
/. Sezgin 

Gümüşane 
S. Savacı 

Muğla 
2\ Şahin 

Başkan V. 
Elâzığ 

ff. Müftügü 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Hatay 
Ş. İnal 

Siirt 
A. Taşa 

Sözcü 
Ankara 
/. Seçkin 

Diyarbakır 
R. îskenderoğlu 

îstanbul 
R. Ülker 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Ankara 
M. Ete 

Erzurum 
C. önder 

Maraş 
E. Kaplan 

Yozgat 
C. Sungur 

M. Meclisi ( S, Sayısı: 227) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎKÎŞÎ 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanım 

teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa aşağıda yazılı geçici madde ek
lenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Halen emeklilik hak
kı tanınan vazifelerde bulunanlardan : 

a)1 Geçici 65, 67, 68 ve 69 ncu maddeler
le veya sonradan kabul edilen hükümlerle ta
nınan süreler içinde; 

b) T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek ka
nunlarla, borçlanması kabul edilen hizmetler 
için tanınan süreler içinde; 

c) Geçici 71 nci madde ile 9 . 6 . 1952 ta
rihli ve 5951 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde 
yazılı durumda olanlar için tanınan süreler 
içinde? 

ç) 102 nci ve geçici 30 ncu maddelerle 
12 . 6 . 1959 tarih ve 7350 sayılı Kanunda ya
zılı süreler içinde; 

Borçlanma talebinde bulunmamış veya aldık
ları kesenek, tazminat veya toptan ödemeyi geri-
vermemiş olanlar için ilgili hükümlerde yazılı 
esas ve şartlar dâhilinde borçlanma dileğin
de bulunmak, aldıkları paraları gerivermek üze
re yeniden (6) aylık süre tanınmıştır. 

Yukarıda yazılı durumlarda olup da bu ka
nunun yayımı tarihinde açıkta olanlardan, son
radan emeklilik hakkı tanınan vazifelere tâyin 
edilecekler için (6) aylık müracaat müddeti, 
tâyinleri tarihinden başlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür, 

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

Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ile Konya Milletvekili İrfan Ba-
ran'ın, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 

komisyonları raporları (2 /161) 

27 Şubat 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesine dair kanım teklifi ve gerek
çesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımızla arz ederiz. 
Sivas Milletvekili Konya Milletvekili 
Cevad Odyakmaz İrfan Baran 

5434 SAYILI T. C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNA GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR 
KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ 

Kurucu Meclis üyelerinin özlük haklarına dair 159 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile emeklilik 
hakkı tanınan vazifede iken Kurucu Meclis üyelerinin asli vazifelerinden izinli sayılarak hakların
da 5434 sayılı Kanunun, aynı durumda iken milletvekili seçilenlere mütaallik hükümlerinin uygu
lanacağı kabul edilmiş ve fakat evvelce emeklilik hakkı tanınan vazifede bulunduktan sonra açıktan 
Kurucu Meclis üyesi olmuş bulunanlar maddenin şümulü dışında bırakılmıştır. 

Emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunduktan sonra açıkta iken milletvekili seçilmiş bulunan
lara 5951 sayılı Kanunla emeklilik hakkı tanınmış bulunduğuna göre aynı durumda iken Kurucu 
Meclis üyeliğine seçilmiş olanların da Kurucu Meclis üyeliğinde geçirdikleri sürelerin emeklilikte sa
yılmasının hakkaniyete uygun olacağı düşüncesiyle ekli kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 11 . 5 . 1962 
Esas No. : 2/161 
Karar No. : 53 

Yüksek Başkanlığa 

1 . 3 . 1962 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 2/161 sayı ile havale Duyurulan «Sivas Millet
vekili Cevad Odyakmaz ile Konya Milletvekili İrfan Baran'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde ekljnmesine dair» kanun teklifi Hükümet temsil
cileri ve teklif sahipleri huzurlarında tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuzca da benimsenen gerekçede belirtildiği gibi evvelce emeklilik hakkı tanınan 
vazifede bulunduktan sonra açıktan Kurucu Meslis Üyesi olmuş bulunanların zuhulen 159 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesi şümulü dışında bırakıldığı cihetle Kurucu Meclis Üyeliğinde geçir-
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dikleri sürenin emekliliklerine sayılmaması hakkaniyete uygun görülmediğinden gerekçe ile tek
lif metninin aynen kabulüne ve havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verildi. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı Başkanvekili 
Kocaeli Muş Adana Bolu 

C. Babaç S. Mutlu Y. Aktimur K. İnal 

Erzincan 
İV. Yıldırım 

Erzurum 
O. Karaca 

Kütahya 
A. Erbek 

Ordu 
O. N. Hazinedar 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/161 
Karar No. 57 

26 .6 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ile Konya Milletvekili irfan Baran'm, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye 
Komisyonu raporu komisyonumuza havaıe edilmiş olmakla ilgili Hükümet temsilcileri hazır oldukları 
halde incelendi ve görüşüldü. 

Kurucu Meclis de teşriî organ olması hasebiyle emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunduktan 
sonra buraya üye olanların da Kurucu Mecliste geçen hizmetlerinin Milletvekilliğine seçilmiş olanlar 
gibi emekliliklerinde sayılması gerekirken 159 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde «emeklilik hakkı ta
nınan bir vazifede iken Kurucu Meclis üyesi olanlar asli vazifelerinden izinli sayılırlar.» 

Bunların üyelikte geçen süreleri terfi sürelerine sayılır. «Bunlar hakkında 5434 sayılı Kanunun 
Milletvekili seçilenlere mütaallik emeklilik hükümleri uygulanır» denilmek suretiyle emeklilik hakkı 
tanınan vazifede bulunmuş ve açıkta iken Kurucu Meclis üyesi olmuş bulunanların durumu zühulen 
maddede derpiş edilmediğinden Kurucu Mecliste geçen müddetleri de emeklilikte sayılamamıştır. 

Bu durumda bulunanların adedlerinin pek az olması ve mezkûr süreye ait normal kesenek ve kar
gılıkları da sandığa ödeneceği cihetle kanun teklifi komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 

Aydın 
/ . Sezgin 

Gümüşane 
S. Savacı 

Muğla 
T. Şahin 

Başkan V. 
Elâzığ 

H. Müftügü 

Balıkesir 
F. tslimyeli 

Hatay 
Ş. İnal 

Siirt 
A. Ya§a 

Sözcü 
Ankara 
/. Seçkin 

Diyarbakır 
R. Iskenderoğlu 

istanbul 
B. Ülker 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Ankara 
M. Ete 

Erzurum 
C. Önder 

Maraş 
E. Kaplan 

Yozgat 
C. Sungur 

M. Meclisi (S.-Sayısı;-226) 



SÎVAS MİLLETVEKİLİ CEVAD ODYAKMAZ 
tLE KONYA MİLLETVEKİLİ İRFAN 

BARAN'IN TEKLİFİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa geçici bir madde eklenmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıda ya
zılı geçici madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE : Emeklilik hakkı tanı
nan bir vazifede bulunduktan sonra açıktan 
Kurucu Meclis üyesi olanlar; bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde yazı 
ile Sandığa müracaat ettikleri takdirde; hak
larında milletvekili seçilenler gibi muamele 
yapılır. 

Bu süreye ait emeklilik kesenekleri, halen 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olanla
rın ödeneklerinden ve emeklilik hakkı tanı
nan bir vazifede bulunanların aylık veya 
ücretlerinden, tamamlanıncaya kadar her ay 
eşit taksitlerle kesilmek suretiyle; Kurucu 
Meclis üyeliğinden ayrıldıktan sonra emek
lilik hakkı tanınan bir vazifeye tâyin edilme
miş bulunanların kesenekleri, Sandığa müra
caat müddetinin bitiminden itibaren üç ay için
de kendileri tarafından toptan Sandığa ödenir. 

Bu süreye ait emeklilik kesenekleri karşı
lıkları Türkiye Büyük Millet Meclisince top
tan ve derhal Sandığa verilir. 

' MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 226 ) 



Dönem : 1 
toplantı: ı M Î L L E T M E C L İ S İ " S. Sayısı : 

Ahvali şahsiye ile ilgili belge ÖmcHerinin parasız verilmesi ve tas
dikten muaf tutulması hakkındaki 26 Eylül 1957 tarihli Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 

içişleri ve Bütçe komisyonları raporları (1 /128) 

16 . 2 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisince arzı Bakanlar Kurulun
ca 14 . 2 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Ahvali şahsiye ile ilgili belge örneklerinin parasız ve
rilmesi ve tasdikten muaf tutulması hakkındaki 26 Eylül 1957 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair kanun tasarısı» gerekçesi ve ekiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsmet İnönü 

GEREKÇE 

Memleketimizin de üyesi bulunduğu «Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun 26 - 28 
Eylül 1956 tarihinde Paris'te yaptığı yıllık Genel Kurul toplantısında, Fransız Millî Komitesi ta
rafından, «Yabancı memleketlerde kullanılmak üzere verilecek nüfus kayıt özeti örnekleri hak
kındaki Sözleşme» de anılan veya onlara benzer ahvali şahsiye belgelerinin parasız verilmesi ve 
âkıd devletler arasında tasdikten muaf tutulması maksadiyle, «Ahvali şahsiye ile ilgili belgelerin 
parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması hakkında Sözleşme» akdi teklif edilmiş ve buna iliş
kin bir de tasarı ortaya atılmıştır. 

Doğum, ölüm ve evlenme ilmühaberleri, ölü doğan bir çocuğun beyan kâğıdı, meşru olmryan 
çocukların tanınmasına matuf ve ahvali şahsiye (nüfus) memurlarınca düzenlenmiş belgeler ve
ya çıkarılmış örnekler, boşanma ilmühaberleri veya boşanma hüküm veya kararlarının örnek
leri ile ilgili belgeler, ahvali şahsiyeye ilişkin emirname, hüküm veya kararların örneklerinin çıka
rılmasına ait belgeler gibi ahvali şahsiye ile ilgili belgelerin parasız verilmesini ve tasdikten muaf 
tutulmasını hedef tutan adı geçen Sözleşme tasarısı, Genel Kurul tarafından görüşülerek kabul 
edilmiş ve üye devletlerin ve bu arada Türkiye'nin de imzasına sunulmuştur. 

Sözleşme tasarısı, Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklariyle Ankara Hukuk Fakültesi tem
silcilerinden meydana gelen Millî Komisyonumuzca incelenerek bunun Hükümetimizce de imza
lanmasında, gerek mevzuatımız, gerek millî.menfaatlerimiz bakımından her hangi bir sakınca gö
rülmemiş, aksine yukarda anılan ahvali şahsiyeye ilişkin ve yabancı memleketlerde kullanılacak 
(belgelerin verilmesi hakkında Milletlerararası Ahvali Şahsiye Komisyonu Üyesi diğer devletlerle bir
likte 26 Eylül 1956 da Paris'te imzalamış olduğ ımuz Sözleşmenin eki olması bakımından faydalı ve 
gerekli görülmüştür. 

Ancak, bu Sözleşme, yukarıda da açıklandığı üzere, ahvali şahsiye belgelerinin tasdikten muaf tu
tulması hükmünü (madde 4) ihtiva etmekte ve bu ise Harçlar Kanununun 78 nci maddesine ilişkin 
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7 sayıİı tarifenin 2 nci maddesi gereğince, konsolfosluklarımızca alinması gereken 80 liralık-Tasdik 
Harcının, bahis konusu (belgelerin tasdike tâ'bi tutulmaması sebebiyle, alınmamasını gerektirmekte
dir. 

Bu hüküm, her ne kadar anılan kanunla çatışan ve gelir terkini • gerektiren bir haV olarak görü
lüyorsa da, Söyleşmenin 1 nci maddesinin mütekabiliyet şartına hal& g^irm^esıesi dMâ^siıyie' feaibu-
lünde bir sakınca görülmemiş ve tarafımızdan da imzalanmasına karar verilmiştir. 

Sözleşme, Milletlerarası Ahvali Şahsiye (kişi halleri) Komisyonunun 26 Eylül 1967 tarihinde 
Lüksemburg'ta yaptığı toplantıda Federal Almanya, Belçika Kıralliği, Fransa Cumhuriyeti, Lüksem-
burg Büyük Dukalığı, Holânda Kıralliği Hükümetleri ve Hükümetimiz tarafından imzalanmış bulun
maktadır. 

Büyük Millet Meclisince 2 Nisan 1958 tarihli ve 7111 sayılı Kanunla tasdik edilmiş olan «Yabancı 
memleketlerde kullanılmak üzere verilecek ahvali şahsiye (nüfus) Kayıt özeti örnekleri hakkındaki 
Sözleşmenin ekini teşkil eden, teknik bakımdan faydalı ve ka'bule şayan (bulunan ve, mevzuatımızla da 
çatışmadığı görülen ve âdil devletler ülkelerinde nüfus işlemlerinin çabuklukla yürütülmesi bakı
mından büyük kolaylıklar sağlıyacak olan» Ahvali şahsiye ile ilgili belge örneklerinin parasız veril
mesi ve tasdikten muaf tutulması hakkındaki Sözleşmej onaylanmasının uygun bulunması için gere
ken işlemin yapılması zımnında, T. Büyük Millet Meclisinin yüksek takdirine sunulur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 7.4. 1962 
Esas No. : 1/128 
Karar No. : 13 

Yüksek Başkanlığa 

Ahvali şahsiye ile ilgili belge örneklerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması hak
kındaki 26 Eylül 1957 tarihli Sözleşmenin onaylan masının uygunbulunmasınadair oianakanun tasa
rısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede belirtilen sebeplerle hazırlanmış olan metin,, Komisyonumuzca da uygpa mütalâa 
olunmuş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince içişleri Komisyonuna tevdi buyurulmaküzereYüksek Başfcaaliğa' sunulur. 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Bursa İstanbul Hatay Denizli 

Cevdet Perin Cihad Baban A. Muhsin Bereket oğlu S. Bosna 

Erzurum İstanbul Kocaeli Kütahya 
E. Akça F. K. Gökay N. Erim 8. Tosbi 

Samsun Samsun Manisa Mardin 
t, Ktlıg O. Şahinoğlu N. X$ni§ehivlioğlu V, JMzdaroğlu 

Uşak Tekirdağ Zonguldak 
A. fahtakılıç O. öztrak K. Esengin 

M. Meclisi (S . Sayısı: 315) 
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içişleri Komisyonu rapora 

UüUt Meclisi 
içişleri .Komhytmu T 

Esas Mo. 1/128 13 .4 . 19(8 
Karar No. 1% 

Yüksek Başkanlığa 

Ahvali Şahsiye ü e ilgili belge örneklerinin parajız veriümesi vevta^dikted muaf ıtu'tulması haikkın-
daki 26 İJylftl 1957 tarihli Sö^efwenin,;anayian.naşının uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
dgili Bakanlık temsilcilerinin iş tiralûyle* komisyonumuzda görüşüldü : 

Hüki^aaetiferekçeainde etrafucarbeMrtUeıı sebepler, komisyonumuzca da müsbet mütalâa olun
muş ve tasanray»an kabul edilımiştir. 

HavaleLİ rıgereginoe Bütçe KamJs-yonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Mtlet'Mee&si 
İçişleri Ko. Başkanı 

izmir 
0. 8.AM 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Konya 
/. Kabadayı 

Sözcü 
Edime 
1. Ertem 

Eskişehir 
Ş. Asbuzoğlu 

Kütahya 
8. Sarpaşar 

Sivas 
B. Oünay 

Kâtip 
Ankara 

Zühtü Pehlivanlı 
imzada bulunamadı 

Giresun 
E. Kılıçoğlu 

Mardin 
§. Aysan 

Zonguldak 
Ahmet Fuat Ak 

İmzada bulunamadı 

Bütçe Komisyonu - rapora 
Millet Meclisi 

Bütçe Komisyonu 
Esas No : 1/128 
Karar N* : 4& 

Yüksek Başkanlığa 

Ahvali şahsiye ile ilgili belge örneklerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf »tutulması 
hakkındaki 26 Eylül 1957 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanum 
tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Dışişleri ve Maliye bakanlıkları temsilcileri 
hazır oldukları .halde incelendi ve görüşüldü : 

Kanun tasarısı gerekçesinde <ta£silen izah edildiği veçhile, memleketimizin de üyesi bu
lunduğu «Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun 26 - 28 Eylül 1956 tarihinde Paris'te 
yaptığı yıllık Genel Kurul toplantısında yabancı memleketlerde kullanılmak üzere verile
cek nüfws%aylt özeti örnekleri hakkındaki Sözleşme» de anılan veya onlara benzer ahvali «şah
siye belgelerinin parasız verilmesi ve âkıd devletler arasında tasdikten muaf tutulması; müza
kere ve kabul edilerek üye devletlerin ve bu arada Türkiye'nin de imzasına sunulmuştur. Söz
leşme tasarısı, Adalet, içişleri ve Dışişleri Bakanlariyle Hukuk Fakültesi temsilcilerinden mey
dana gelen Milîî Komisyonca da incelenrerek tasarının Hükümetimizce de imzalanmasında, ge
rek mevzuatımız ve gerekse millî menfaatimiz bakımından her hangi bir sakınca görülme
miş ve «yukarda adı igeçen üyesi bulunduğumuz Ahvali Şahsiye Komisyonu üyesi bulunan di
ğer devletlerle birlikte 26 Eylül 1926 da Paris'te imzaladığımız Sözleşmenin eki olması hase
biyle faydalı ve gerekli görülmüştür. 

Ankara 
l. S. Ilatipoğlu 

istanbul 
Z. Alhnoğlu 

Sivas 
/. Göker 

6.6. 1962 
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Ancak bu tasan, ahvali şahsiye belgelerini tasdikten muaf tutulması hasebiyle konsolosluk-

larımlzca alınmakta olan 80 liralık tasdik harcının alınmamasını gerektirmekte ve gelir ter
kini mahiyetini taşımakta ise de bu hükmün ûkıd devletlerle mütekabiliyet esasına dayan
makta olduğu cihetle mahzurlu görülmediğinden komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. Faruk Sanaç 
Ankara 
Muhlis Ete 

Bilecik 
Sadi Binay 

Konya 
Rüştü özal 
Sakarya 
Nuri Bayar 

İmzada bulunmadı 

Başkan V. 
Elâzığ 

Ilürrem Müftügil 
Artvin 

S. Osman Avcı 
Hatay 

Sekip înal 

Maraş 
Enver Kaplan 

Siirt 
Adil Yaşa 

Bu Raporun Sözcüsü 
Kırşehir 
Ahmet Bilgin 

Aydın 
İsmet Sezgin 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Muğla 
Turan Şahin 

Sinop 
Mahmut Alicanoğlu 

Kâtip 
Balıkesir 

Cihat Bügehan 
Balıkesir 

Fenni îslimyeli 
Konya 

İrfan Baran 
İmzada bulunmadı 

Ordu 
Arif Hikmet Onat 

Trabzon 
Ali Şakir Ağanoğlu 

Yozgat 
Celâl Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ahvali şahsiye ile ilgili belge örneklerinin 
parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması 
hakkındaki 26 Eylül 1957 tarihli Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 26 Eylül 1957 tarihinde Lük-
semburg'ta imzalanan Ahvali şahsiye ile ilgili 
belge örneklerinin parasız verilmesi ve tas
dikten muaf tutulması hakkındaki Sözleşme
nin onaylanması uygun görülmüştür. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun, yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini İç
işleri ve Dışişleri Bakanları yürütür. 

14 . 2 . 1962 
Başbakan 
/ . İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. Ökten 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Devlet Bakanı 

N. Su 

Adalet Bakam 
S. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakam 

Ş. înan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Paksiit 

Millî Savunma Bakam 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarp er 

Millî Eğitim Bakanı 
/ / . İncesulu 

Ticaret Bakam 
/ . Cürsan 

Sa. ve So. Y. Balkanı Güm. ve Tekel Bakanı 
S. Seren •§. Buladoğlu 

Ulasturma. Bakanı 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı . 
F. Çelikbaş 

B.ı. Ya. ve Turizm Bakanı İmar ve takan Bakanı 
K. Evliyaoğlu M. Cilven 

Tarım Bakam 
C. Oral 

Çalışıma Bakanı 
B. Ecevit 
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Ahvali Şahsiye (Kişi Halleri) ile ilgili belge örneklerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tu
tulması hakkında Sözleşme 

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu üyelerinden olan Federal Almanya Cumhuriyeti,. Belçi
ka Kırallığı, Fransa Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Holânda Kırallığı, İsviçre Konfede
rasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, ahvali şahsiye belgelerinin verilmesi ve onaylanması
na ilişkin bâzı meseleleri müştereken halletmek isteğiyle aşağıdaki hükümler üzerinde uyuşmuşlar
dır ! 

Madde — 1. 

. Bu Sözleşmeye taraf bulunan iki Devlet arasında akdedilmiş veya bundan böyle akdolunacak iki 
taraflı Sözleşmeler tatbikatına halel gelmemek üzere, her Âkıd Devlet kendi ülkesinde ve talep eden 
Hükümetin vatandaşına aidolarak düzenlenen ahv ili şahsiyeye ilişkin belge örnek veya özetlerini, ida
ri bir maksatla veya fakir ve muhtaç kimselere yardım maksadiyle yapılan bir talep vukuunda, di
ğer Âkıd Devletlere parasız vermeyi taahhüt eder. 

Madde — 2. 

Bu husustaki talep, dipomatik misyonlar veya konsoloslar tarafından, her Âkıd Devletçe bu Söz
leşme ekinde gösterilen yetkili merciler nezdinde yapılır. Bu konudaki talepname, «idari maksat» 
veya «isteyen kimsenin fakrühalb sebebini özet olarak belirtir. 

Madde — 3. 

Bir ahvali şalhsiye (kişi halleri) belgesinin verilmesi, bu belge ile ilgili kişinin uyrukluğuna tesir 
etmez. 

Madde — 4. 

Veren makamın imza ve mührünü taşıyan ahvali şahsiyeye ilişkin belgelerin örnek veya özetleri 
her Âkıd Devlet ülkesinde karşılıklı olarak tasdikten muaftır. 

Madde — 5. 

1, 3 ve 4 neü maddelerde bahse konu ahvali şahsiye belgeleri deyiminden şunlar anlaşılacaktır : 
— Doğum ilmühaberleri, 
— Ölü doğan 'bir çocuğun beyan kâğıtları, 
— Meşru olmıyan çocukların tanınmasına ilişkin ve ahvali şahsiye (nüfus) memurlarınca düzen

lenmiş belgeler veya çıkarılmış kayıt örnekleri, 
— Evlenme ilmühaberleri, 
— ölüm ilmühaberleri, 
— Boşanma ilmühaberleri veya boşanma hüküm veya kararlarının örnekleri, 
— Ahvali şahsiyeye ilişkin emirname, hüküm veya kararların örnekleri. 

Madde — 6. » 
Bu Sözleşme onaylanacak ve onaylama belgeleri isviçre Federal Konseyine tevdi olunacaktır. 
Her onaylama belgesinin tevdiini bildirir bir tutanak hazırlanacak, bunların onaylanmış bir ör

neği, diplomasi yoliyle, imza eden devletlerin her birine ulaştırılacaktır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 215) 
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Madde — 7. 

Bu JSMe^e,.yakarıdaki maddede bahis konusu onaylama belgesinden ikincisinin tevdiini kovalı-
yan 30 ncu gün yürürlüğe girecektir. 

Sözleşme, sonradan onaylıyan her imzacı Devlet için, onaylama belgesinin tevdiini kovalıyan 30 
ncu gün yüi'ürlüğö: girecektir. 

Mftdde — 8. 

Bu Sözleşme, her Âkıd Devletin anavatan top aklarının bütününde uygulanır. 
Her Âkıd Devlet, bu Sözleşme hükümlerinin a.ıavatan dışındaki ülkelerinden bir veya birkaçı

na veyahut milletlerarası münasebetleri kendisi tarafından sağlanan Devlet veya ülkelere uygula
nacağını, imza, tasdik veya katılma anında veya sonraki bir zamanda İsviçre Federal Konseyine 
tebliğ auretiyie beyan .edebilir. İsviçre Federal Ko .şeyi, her âkıd Devlete, diplomasi yoluyla bu teb
liğin'onaylı bir örneğini .gönderecektir. Bu Sözleş ıe hükümleri, tebliğin İsviçre Federal Konseyin
ce alınmasını,kovalıyan 60 nergün, anılan tebliğ e gösterilen ülke veya ülkelerde uygulanaoaktrr. 

Bu maddenin 2 nci fıkrasındaki hüküm gereğ :ıce, bir beyanda bulunmuş olan her Devlet, son
radan her istediği anda, İsviçre Federal Konseyi A e göndereceği bir tebliğ ile, bu Sözleşmenin ev
velki tebliğde gösterilen devlet veya ülkelerin bir veya birkaçında uygulanmıyacağım beyan ede
bilecektir. 

İsviçre Federal Konseyi, her Âkıd Devlete diplomasi yoliyle bu yeni tebliğin bir örneğini gön
derecektir. 

Sözleşmenin gösterilen ülkede uygulanması, bahis konusu tebliğin İsviçre Federal Konseyince 
alınmasını kovalıyan 60 ncı gün, son bulur. 

Madde — 9. 

Her deviet, bu Sözleşmeye katılabilir. Katılmak istiyen Devlet, bu niyetini, İsviçre Federal Kon
seyine tevdi edilecek bir belge ile tebliğ edecekt>. Konsey de, bunun onaylanmış bir örneğini, dip
lomasi yoluyla, her Âkıd Devlete gönderecektir. Sözleşme, katılan devlet için, katılma belgesinin 
tevdiini kovalıyan 30 ncu gün yürürlüğe girecektir. 

Katılma belgesi 7ı ncinıaıddeninl nci fıkrası gereğince, bu.Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden ev
vel tevdi edilmiyecektir. 

Ma4<le — 10. 

Bu Sözleşme, daha mükemmel bir hale getirilmek üzere, değişikliğe tâbi tutulabilir. 
Değişiklik teklifi, bu teklifi muhtelif Âkıd Devletlerle Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyo

nu Genel Sekreterine bildirecek olan İsviçre Federal Konseyine yapılacaktır. 

Madde—11. 

Bu Sözleşme, 7 nci maddenin 1 nci fıkrasında gösterilen tarihten itibaren 1*0 yıl yürürlükte ola
caktır. 

Sözleşme, fesih vâki olmadıkça, her 10 yıl sonunda 10 yıl daha kendiliğinden uzatılmış olacak
tır. 

Fesih keyfiyeti, bu hususta diğer bütün Âkıd Devletlere bilgi verecek olan isviçre Federal Kon
seyine, senenin bitiminden en az 6 ay evvel haber verilmiş olmalıdırv 

Fesih keyfiyeti sadece fesih ihbarında bulunan Devlet hakkında hüküm ifade eder. Sözleşme di
ğer devletler için yürürlükte kalacaktır. 

Usulü veçhile yetkilendirilmiş olan, imzaları aşağıda bulunan temsilciler, tasdikan bu Sözleş
meyi imzalamışlardır. 
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isviçre Federal Konseyi arşivlerine tevdi olunmak üzere, bir tek nüsha olarak 26 fiylül 1957 de 

Lüksenburg'da düzenlenmiş olup onaylı bir örneği anılan Konseyce her Akıd Devlete diplomasi yo-
liyle gönderilecektir. 

Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına 
imza 

Belçika Kıraliyeti Hükümeti adına 
imza 

Fransız Cumhuriyeti Hükümeti adına 
imza 

Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti adına 
imza 

Holânda Kıraliyeti Hükümeti adına 
imza 

Holânda ile Surinam ve Holânda Antilleri ara
sında âmme hukuku bakımından mevcudolan 
eşitlik muvacehesinde, Sözleşmede geçen «ana
vatan» ve «anavatan dışı» deyimleri, Holânda 
Kıfallığı bakımından ilk mânalarını kaybet
mekte olup Kırallık bakımından «Avrupa» ve 
«Avrupa dışı» anlamına alınacaktır. 

isviçre Konfederasyonu Hükümeti adına 
imza 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 
imza 

E K 

Başka bir merci gösteren özel sözleşmelerin uygulanması ihtirazî kaydı altında, bu Sözleşme
nin ikinci maddesinde derpiş olunan yetkili merci şudur : 

— Federal Almanya Cumhuriyetinde, belgeye vâzıülyed ahvali şahsiye memuru, 
— Belçika Kıraliyetinde Hariciye Vekâleti, 
— Fransa Cumhuriyetinde, belgeye vâzıülyed ahvali şahsiye memuru, 
— Lüksemburg Büyük Dukalığında, belgeye vâzıülyed ahvali şahsiye memuru, 
— Holânda Kırallığında, belgeye vâzıülyed ahvali şahsiye memuru, 
— isviçre Konfederasyonunda, Bern'de ahvali şahsiye Federal Dairesi, 
— Türkiye Cumhuriyetinde, belgeye vâzıülyed ahvali şahsiye memuru, 

—>• «aave< 
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•fepüras i M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik okul açılmasına dair 
6374 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 

Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları (1 /104) 

5.2. 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 20 . 1 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik 
Okulu açılmasına dair 6374 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ge
rekçesi ve ilişiğiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsmet İnönü 

GEREKÇE 

Zonguldak Maden Teknik Okulu, İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesi içerisinde faaliyet gös
teren Teknik Okuluna bir şube olarak bağlanmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla bahis konusu şubenin bu Teknik Okul bünyesi içerisindeki normal faaliyetinin te
mini için Zonguldak Maden Teknik Okulunda ha1 en istihdam edilmekte" olan 4 aded öğretmen 
kadrosu ile 4 aded memur kadrolarının da nakli zaruri görülmektedir. 

Bu maksadı sağlamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve 
görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4926 sayılı Kanunun 
1 sayılı cetveline bağlı VI işaretli «Meslekî ve T ^knik öğretim dairelerine bağlı okullar ve görev
ler» kısmından ilişik kanun tasarısına ekli 4 aded öğretmen ve 4 aded memur kadrosunun 6374 sa
yılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvele eklenmesi gerekmektedir. 

ı 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu v . 11 . 4 . 1962 
Esas No : 1/104 
Karar No : 11 

;,,,' Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale Duyurulan «istanbul Teknik Üniversitesine bağ
lı bir Teknik Okul açılmasına dair 6374 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında* kanun tasa
rısı» Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle 6 . 4 . 1962 tarihli komisyonumuz toplantısında tetkik 
ve müzakere edildi : 

214 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar' ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1657/399 

» 



Kanun tasarısının gerekçesinde zikredilen hususlar komisyonumuzca da uygun görülerek me
tin üzerinde yapılan müzakereler sonucunda metnin ve metne ekli olan cetvelin aynen kabul edilme
sine karar verilmiştir. 

Bütçe Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
İstanbul 

T. Demiray 
Aydın 

M. Gedik 

Sözcü 
Sakarya 
B. Akdağ 
Aydın 

Muhalifim 
r. Şükrü Koç 

V 

Kâtip 
Ordu 

Ş. Pehlivanoğlu 
Denizli 

R. Şenel 

Tunceli 
. Ktşoğlu 

Ağrı 
R. Polat 
Erzurum 

C, Dursunoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Komisyonu 
Esas No: 1/104 
Karar No: 50 

6.6.1962 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 20.1.1962 
tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 5.2.1962 tarihli ve 71 -1657/399 sayılı tezkeresiyle gön
derilen, «İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik okulu açılmasına dair 6374 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı» ve Millî Eğitim Komisyonu raporu komis
yonumuza havale edilmiş olmakla Maliye ve Millî Eğitim-Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları 
halde incelendi ve görüşüldü. l 

Zonguldak Maden Teknik Okulunun İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Maçka Teknik oku
luna nakli dolayısiyle mezkûr okula ait (4) öğretmen ve (4) memur kadrosunun da nakledilme
si komisyonumuzca da uygun görülerek tasarı ve cetvel Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

[Başkan 
Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 
Ankara 
M. Ete 
Bilecik 

Ş. Binay 

Konya 
C. Yılmaz 

(Sakarya 
N. Bayar 

İmzada bulunamadı 

Başkanvekili 
Elâzığ 

H. Müftügil 
Artvin 

S. 0. Avcı 
Hatay 
Ş. İnal 

Maraş ; 

E. Kaplan 
Siirt 

A. Yaşa 

I 

M. Meclisi 

Bu Rapor Sözcüsü 
Adana 

//. Aksay 
Aydın 

/. Sezgin 
İstanbul 
R. Ülker 

Muğla 
T. Şahin 

ıSinop 
M. Alicanoğul 

Yozgat 
C. Sungur 

(S. Sayısı : 214) 

Kâtip 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Balıkesir 

Fi. Islimyeli 
"Konya 

1. Baran 
İmzada bulunamadı 

Ordu 
A. H. Onat 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Tek
nik Okulu açılmasına dair 6374 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6374 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

«Ek madde: Zonguldak Maden Teknik Oku
lunun; istanbul Teknik Üniversitesine bünye
si içerisinde faaliyet gösteren Teknik Okuluna 
bir şube olarak bağlanmış bulunması dolayısiy-
le; Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariy-
le merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki 4926 sayılı Kanunun 1 sayılı cetveline 
bağlı VI işaretli, «Meslekî ve teknik öğretim 
dairelerine bağlı okullar ve görevler» kısmın
dan ilişik cetvelde yazılı kadrolar çıkarılarak 
6374 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvele eklen
miştir. ' 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

>IADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

20.1.1962 

Başbakan 
1. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Aâalet Bakanı 
8. Kurutluoğlu 
içişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

Ş. tnan 

Bayındırlık Bakani 
E. Paksüt 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

S. Seren 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Çalışma Bakam 
B. Ecevit 

Basın-Yayın ve Turizm 
Bakanı 

K. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Doğan 

Devlet Bakanı 
N. Su 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
E, incesulu 

Ticaret Bakanı 
/. Gürsan 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

Ş. Bulaâoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı 
.F. Çelikbaş 

imar ve iskân Bakam 
M. Güven 

* 

Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

D. Görevi Aded Maaş 

4 öğretmen 
8 » 
9 » 

10 Kâtip - Hesap Memuru 
12 » » » 
13 Ambar ve Depo Memuru 
14 Kâtip 

1 
1 

% 2 
1 
1 
1 
1 

1 250 
700 
600 
500 
400 
350 
300 

»&<i «4.... 
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Toplantı: ı M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirîtoğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı 
İmar Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 

ve İçişleri ve İmar ve İskân komisyonları raporları (2/65) 

26.12.1961 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

6785 sayılı Kânuna geçici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifimizi gerekçesiyle tak
dim ediyoruz. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 

Balıkesir Balıkesir Balıkesir Balıkesir izmir îzmir 
M. Tirîtoğlu A. Aydın Boîak 8. Koç F. Islimyeli §. Bakpk 0. 8. Adal 

îzmir îzmir 
L. Yurdoğlu M. Uyar 

GEREKÇE 

6785 sayılı îmar Kanununun 18 nci maddesinde «Kullanma izni verilmiyen veya alınmıyan 
yapılar, izin alınıncaya kadar belediye hizmetlerinden ve tesislerinden faydalanamazlar.» denil
mektedir. 

Bu madde gereğince 'belediyeler ruhsatsız olarak yapılan yapılara belediye hizmetlerinden ve 
tesislerinden istifade ettirememektedirler. Ruhsatsız yapıdan kasıt geçim standardı çok düşük 
olan ve yüzbinlerce vatandaşımızın mesken olarak kullandığı yapılardır. 

En tabiî kullanma hakkı olan elektrik, su ve kanalizasyon gibi belediye hizmet ve tesislerin
den sırf zaruri bir ihtiyaçtan doğan ruhsatsız meskenleri bu haktan mahrum etmek büyük bir 
haksızlık ve adaletsizlik olmaktadır. 

Kaldı ki zaman zaman yapılan bu yapılara belediye hizmet ve tesislerinden istifade hakkı 
verilmiştir. Bugünkü fiilî durum yanyana yapıl mş olan iki yapıdan biri bu haktan istifade et
miş diğeri ise etmemiş durumdadır. Etmemiş olanın yegâne kusuru etmiş olana nazaran bir müd
det geç yapmış olmasıdır. Bu hal ise vatandaş vicdanını rencide etmektedir. 

Artık bugün suyun, kanalizasyonun bulunma lığı yerde temizlik ve sağlıktan bahsetmekteki 
isabetsizlik izahtan varestedir. îşte bu sebeplere istinaden ve bu gibi ruhsatsız yapıları da teşvik 
etmiş olmamak için 27 Mayıs 1961 Millî inkılâbınızdan sonra Bakanlar Kurulunun almış oldu
ğu karar tarihini esas alarak kanun teklifimizi hazırlamış bulunmaktayız. 

Bu karar 27 Mayıs 1961 tarihine kadar yapıl niş olan ruhsatsız yapıların bir defaya mahsus 
olmak üzere yıkılmamasını âmir. bulunmaktadır. 

Bu sebeplere binaen 6785 sayılı imar Kanunınun ruhunu zedelememek maksadiyle madde 
tadilini değil geçici bir madde şeklinde kanun teklifimizi hazırlıyarak bir defaya mahsus olmak 
üzere bu tarihe kadar yapılmış olan ruhsatsız yapıların da belediye hizmet ve tesislerinden is
tifade etmeleri uygun görülmüştür. 
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İçişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
lçi§leri Komisyonu 

Esas No. 2/65 
Karar No. 6 

25 .2:.19û2 

Yüksek Başkanlığa 

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı imar Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkındaki, kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 
komisyonumuzda tetkik edilip görüşüldü : 

Teklifin tümü üzerinde yapılan geniş ve etraflı görüşmeler neticesinde; sosyal zaruretlerin men-
leketşümul bir ıstırap haline getirdiği mesken dâvasının, Hükümetin isabetli bir mesken politi
kası takibederek halletmesine kadar; gecekondularda oturmak mecburiyetinde kalacak olan vatandaş
larımızın zaten ağır şartlarını biraz daha ağırlattırmamak maksadiyle bu vatandaşların 6785 sayılı 
Kanunun esas, ruh ve prensibini haleldar etmeden, belediye hizmet ve tesislerinden istifadelerim 
temin gayesiyle hazırlanmış bulunan teklif, komisyonumuzca da iltifata şayan görülmüş ve madde
lerin müzakeresine yukardaki anlayış içinde geç: mistir. 

Tatbikatta zuhuru muhtemel ihtilâtları önlemek ve metne vuzuh vermek için de, geçici madde ye
niden kaleme alınmış, 1 ve 2 nci maddeler olduğu gibi bırakılmış ve yapılan bu değişiklikle teklif 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince imar ve iskân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Millet Meclisi 
içişleri Komisyonu Başkam Sözcü 

izmir 
0. 8. Adal 

Ankara 
Söz hakkım mahfuzdur 

t. S. Hatipoğlu 

Kütahya 
S. Sarpa§ar 

Edirne 
î. Ertem 

Erzurum 
Adnan Şenyurft 

imzada bulunamadı 

Sivas 
/. Göker 

Kâtip 
Ankara 

Z. Pehlivanlı 

Eskişehir 
Ş. Asbuzoğlu 

Sivas 
B. Günay 

Afyon Karattıisar -
II. N. Baki 

İstanbul 
Z. Alhnoğlu 

Van 
Şi Kbsereisoğlil 
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fmar ve İskan Komisyonu rapom-

Mîllet Meclisi 
tmar. mJbhouk Komisyonu 

BmM:2/fi£. 
Karar No :6 

20.4.1962 

Yüksek Başkanlığa 

Balıkesir MİÜetVekUi Mekmet Tiritoğluve 7 arkadaşının, 6785 sayılı,-tmar Kanununa geçici bir 
madde; eklenmesi hakkında: kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştira
kiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Kanun teklifinin tümü üzerinde yapılan geniş ve etraflı müzakereler neticesinde} memleketi
mizde ekonomik ve sosyal zaruretlerin bir neticesi olarak büyük bir ıstırap haline gelen.; mesken 
dâvası Hükümetçe halledilinceye kadar kullanma izni verilmiyen yapılarda oturmak mecburiyetin
de bulunan onbinleree vatandaşın yaşamakta oldukları ağır hayat şartlarını nisbeten hafifletmek 
maksadlyle ve 6785 sayılı Kanunun ruhunu ve prensiplerini zedelemeden belediye hudutları içersin
de fakat imar hudutları dışında yapılan yapılara imar mevzuatı muvacehesinde müktesep bir hak 
teşkil etmeden ve belediye Meclislerinin de karariyle belediye hizmet ve tesislerinden- istifadft̂  esti
rilmeleri prensip olarak kabul edilerek maddelerin müzakeresine geçildi. 

Geçici 5 nci madde yukarıda izah edildiği veçhile bu ruh ve anlayış içinde yeniden kaleme alı
narak tadilen, diğer maddeler ise aynen ve ekseriyetle, kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere \7üksek Başkanlığa arz olunur. 

Millet Meclisi; 
tmar ve Iskan Komisyonu 

Başkanı ve 
Bu Rapor Sözcüsü 

Ankara 
1. îmirzalıoğlu 

Bursa 
E. Rüştü Akyürek 

İmzada bulunamadı 

Kltip 
Çorum 

M. Dündar 

Çankırı 
K. Arar 

Konya 
V. Tanır 

Eskişehir 
Muhalifim 

C. V&er 

İstanbul 
Muhalifim 
$. Orhon 

* 

Adıyaman 
Muhalifimi 
A. Atalay 

Kastamonu 
0. Z. Oktay 

Muhalefet Şerhimiz 

6785 sayılı İmar Kanunu ve 6729 sayılı Afetler Kanununu baltalayıcı mahiyettedir. Kaldı ki, Hü
kümetçe hazırlanmakta olan Mesken Kanunu bu mevzuu hail edici mahiyettedir. 

Bu gibi muvakkat tedbirler faydadan ziyade zararlı çığırların açılmasına imkân sağlamaktadır. 
Bu yönden teklifin reddine taraftarız. 

Adıyaman Eskişehir İstanbul 
4.. Atalay C. üzer §. Orhon 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ 
MEHMET TİRİTOĞLU VE 7 

ARKADAŞININ TEKLÎFİ 

6785 sayılı İmar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesi hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — 6785 sayılı 
İmar Kanununa aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 5. — 27 Ma
yıs 1960 tarihine kadar yapıl
mış olup da kullanma izni ve
rilmemiş bulunan ruhsatsız ya
pılar da, belediye hizmetlerin
den ve tesislerinden bir defa
ya mahsus olmak üzere fayda
lanırlar. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTlRlŞl 

6785 sayılı îmar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesi hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 6785 sayılı 
Kanuna aşağıda yazılı geçici 
madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 5. — Be
lediye hudutları içinde ve fa
kat iskân hudutları dışında ya
pılan ve kullanma izni verilmi-
yen veya almmıyan ruhsatsız 
yapılar, belediye meclisi kararı 
ile belediye hizmetlerinden fay
dalanabilirler. 

MADDE 2. — Teklif sahibi
nin 2 nei maddesi 2 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Teklif sahibi
nin 3 ncü maddesi 3 ncü mad
de olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

I M A R V E I S K Â N K O M I S Y O 
N U N U N DEĞlŞTlRlŞl 

6785 sayılı tmar Kanonuna ge
çici bir madde eklenmesi hak-

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6785 sayılı 
imar Kanununa aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu 
kanunun yayınlandığı tarihe 
kadar, belediye hudutları için
de ve fakat imar plânı hudut
ları dışında yapılan ve kullan
ma izni verilmiyen veya alm
mıyan ruhsatsız yapılar, bele
diye meclisi karan ile ve hiz
metten faydalananlar için bu 
kanun ve diğer imar mevzuatı 
karşısında müktesep bir hakka 
esas teşkil etmemek üzere bele
diye hizmetlerinden faydalan-
dırılabilirler. 

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

MADDE 3. .— Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Dönem : 1 
Toplantı: ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler'in, Velioğlu 1308 doğumlu 
Tahir Onlü'ye vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 

kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (2/184) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Velioğlu 1308 doğumlu Tahir Ünlü'ye vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkın
daki kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte sunuyorum. 

Gerekli işlemin yapılmasına müsaade Duyurulmasını saygı ile rica ederim. 
Afypn Karahisar 

Milletvekili 
Şevki Güler 

GEREKÇE 

Halen Afyon Karahisar'm Emirdağ kazası Kaçerli Mahallesi No : 50 de oturan Velioğlu 
1308 doğumlu Tahir Ünlü, 28 . 4 . 1336 tarihinde 3 ncü Süvari Tümeni, 27 nci Alayına teş
kil ettiği Milis Bölüğü ile katılmış ve 22 . 9 . 1337 tarihinde Milis Mülâzımısâniliğine nasbedil-
miş, 15 . 12 . 1338 tarihinde de mülâzım rütbesi ile terhis edilmiş ve 2473 numaralı İstiklâl 
Madalyası ile taltif edilmiştir. 

Müstevli Yunan kuvvetleri ile yapılan bütün muharebelere bölüğü ile birlikte katıldıği ve 
bu vatani ve millî vazifesini emsaline ferik takdire şayan bir gayret ve fedakârlıkla ifa ettiği, 
Dilekçe Komisyonunda dosyasında mevcut bulunan vesikaların, incelenmesinden ve 27 nci Alay 
2 nci* Bölük Kumandanı olan Emekli Orgeneral Fahri özdilek'in ifadelerinden anlaşılmıştır. 

Afyon Cephesinde düşman hatlarına girerek getirdiği esirleri Garp Cephesi Kumandanına 
teşdim eden, 3üyük Taarruz başlamadan Çal kazasından Uşak'a inip Envanlar Köprüsünü 
berhava eden, ödemiş, Bayındır, Tire kazalarının istirdadını temin eden ve gün geçtikçe 
adedteri azalmakta olan şerefli bir neslin feragat sahibi fertlerinden biri olan ve şefkat, alâ
ka ve himaye istiyen bu vatandaşımızın hiçbir gelirinin bulunmadığı ve çalışacak durumda ol
madığı, kendisi ile küçük yaştaki çocuklarının maişetini temin imkânından mahrum bulunan 
ve İstiklâl Madalyası ile taltif edilen bu mücahidi ve aynı zamanda yavrulannı içinde bulun
dukları mutlak sefaletten kurtarmanın lüzum ve zaruretine inançla adı geçen Tahir Ünlü'ye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki kanun teklifimi sunuyor ve kabulünü 
rica ediyorum. 
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Maliye Komisyonu raporu J. 
Millet Meclisi 

Maliye Komisyonu 9.5. 1962 
Esas No. : 2/184 

Karar No. : 50 , 
•Yüksek Başkanlığa 

Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler'in Velioğlu 1308 doğumlu Tabir Ünlü'ye vatani 
hizmet tertibinden maaş (bağlanması hakkındaki 6 . '4 . T9'02 <gün ve Kanunlar Müdürlüğü 2/184 
sayı ile havale buyrulan kanun teklifi Hükümet temsilcileri ve teklif sahibi huzurunda tetkik ve 
müzakerö olundu. 

Velioğlu 1308 Emirdağ doğumlu Tahir Ünlü'nün İstiklâl savaşlarında gönüllü Milis eri ola
rak katıldığı ve hizmetlerine karşılık Milis Mülazımısâniliğine nasbedilmek suretiyle 'görmüş 
olduğu taltifi ve emekli Orgeneral Fahri özd'ilek'in şahadetiyle savakta olağanüstü ve cansipe
rane hizmet ettiği sabit bulunduğundan teklifin aynen 'kabulüne ve havalesi gereğince Bütçe 
Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa tevdiine karar verildi. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip Adana 
Kocaeli Aydın Ağrı Y. Aktimur 

C. Babaç N. Müren N. Güngör 1 

Erzurum Manisa Ordu 
Komisyonda vatta müzakere sıra- Y. Yakut O, N. Hazinedar 
smda antat kalman ilgili vesikalar 
eelbedilmeden karara bağlandığı 

için esasına muhalifim, 
C. Karaca 

Bütçe Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Komisyonu *w; , 26 . 6 . 1962 
Esas No. : 2/184 ':>:;;V,ip'' 
Karar No. : 59 

Yüksek Başkanlığa 
Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gülerin Velioğlu 1308 doğumlu Tahir Ünlü'ye vatani hiz

met tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun teklifi komisyonumuza havale edilmiş olmakla 
ilgili Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tahir Ünlü'nün, 
İstiklâl Harbi esnasında Milis Kuvvetlerinde mülâzım olarak çalıştığı ve emsaline nisbetle üs

tün fedakârlık ve başarı gösterdiği, İstiklâl Madalyasiyle taltif edildiği, halen yardıma muhtaç, yaşlı 
ve çalışamayacak durumda olduğu mevcut belgelerden anlaşılmış olduğundan kendisine vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması komisyonumuzca da uygun görülerek teklif aynen kabul edilmiş
tir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 

Başkan V. 
Elâzığ 

H. Müftügü 

Sözcü 
Ankara 
/. Seçkin ,,,,,-, 

Ankara 
"̂•s M. Ete 
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— 3 — 
Aydın 

/. Sezgin 

Gümüşane 
S, Savacı 

Muğla 
T.'-Şahin 

Balıkesir 
F. tslimyeli 

Hatay 
Ş. İnal 

Siirt 
A. Yoga 

H. 

A. 

Diyarbakır 
tskenderoğlu 

İstanbul 
#. Ülker 

Trabzon 
S. Ağanoğlu 

Erzurum 
G. önder 

Maraş 
E. Kaplan 

Yozgat 
C. Şungur 

AFYON KARAHİSAR MİLLETVEKİLİ 
ŞEVKİ GÜLER'İN TEKLİFİ 

Velioğlu 1308 doğumlu Tahir Ünlüye vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanman hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — İstiklâl Savaşma 27 xm Aİay 
Milis Bölük Komutanı olarak katılan ve Istilklâi 
Madalyası ile taltif edilen, Velioğlu 1308 doğum
lu Tahir Ünlü'ye bayatta bulunduğu müddetçe 
vatani hizmet tertibinden ayda 500 lira maaş 
bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3 — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

•*——**)*** 

31 Meeliei (& Sayım : 229) 




