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Sayfa 
1. — Geçen tutanak özeti 79:80 
2. — Gelen kâğıtlar 80 
3. — Yoklama 80 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 80 
1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Ku

rulu Kanunu gereğince Kurula üye seçimi 80: 
82,97:98 

2. —• Çankırı Milletvekili Kâzım 
Arar'a izin verilmesi hakkında Millet 
Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/426) 82 

3. — Dışişleri ve Gümrük ve Tekel ko
misyonlarına seçilmiş bulunan Erzurum 
Milletvekili Ertuğrul Akça'nın Gümrük 
ve Tekel Komisyonundan istifa etti
ğine dair önergesi (4/121) 82 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mehmet Ünaldı tarafından geri 
alınan ve Diyarbakır Milletvekili Alp 
Doğan Şen ve 9 arkadaşı tarafından be
nimsenen 4534 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 80 ve 92 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifini 
görüşmek üzere Maliye ve Bütçe komis
yonlarından 5 er üye alınarak seçilen ko
misyonun yeniden teşkili (2/77) 82 

Sayfa 
5. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek 

ve 18 arkadaşının, 31.. 12 . 1960 tarih ve 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa ek bir 
madde ile geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifini görüşmek üzere Ma
liye ve Bütçe komisyonlarından 5 er üye 
alınarak seçilen Geçici Komisyonun yeni
den teşkili (2/143) 82 

6. —. Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 
kanunu tasarısı ile, Bursa Milletvekili İb
rahim öktem ve 3 arkadaşının, Sendika
lar Kanununu incelemek üzere Anayasa, 
Adalet ve Çalışma komisyonlarından 6 şar 
üye alınarak kurulmuş olan Geçici Komis
yonun yeniden teşkili (1/273, 2/286) 83 

7. —• Maden Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin 
kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısını 
incelemek üzere Sanayi, Adalet, İçişleri, 
Maliye ve Bütçe komisyonlarından seçilen 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyonun 
yeniden'teşkili (1/285) 83 

8. — Âmme hükmi şahıslan ve mües
seseleri tarafından fiilen âmme hizmet-



Sayfa 
lerine tahsis edilmiş gayrimenkuller hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun tasarısını 
incelemek üzere Maliye ve Bütçe komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyonun yeniden kurulması 
(1/286) 83 

9. —• 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesini ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi (t/287) 

4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Usul 
Kanununun bâzı 'maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi (1/300) ve 

31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin 
kaldırılması (1/307) hakkındaki kanun. 
tasarıları ile, 

Maraş Milletvekili Hasan Fehmi Ev
liya ve Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun bâzı maddelerinin ilgası vo 
yeni hükümler ihdasına (2/12), 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nıın. 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 68 nci. maddesinin tadiline 
dair kanun teklifleri (2J/66) 

C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Ok-
yayuz ve 51 arkadaşının, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin ilga
sı ve yeni hükümler ihdasına dair zirai ver
gi kanunu teklifi. (2/86), 

Adana Milletvekili Ahmet Karamüftü-
oğlu'nım, Zirai Gelir Vergisi kanunu tek
lifi (2/90) ve 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
3.1 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 68 nci maddesine bir fıkra v 

eklenmesi (2/94), 
C. Senatosu izmir Üyesi Ömer Lûtfi 

Bozcalı 'nm, 213 sayılı "Vergi Usul Kanunu
nun 41 ve 43 ncü maddesine birer fıkra ek
lenmesi (2/157), 

C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı 'nm, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu-

Sayf a 
nunun 64 ncü maddesinin 1 ve 5 numaralı 
bentlerinin değiştirilmesi (2/158), 

C. 'Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünal-
di'nm, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 5 ve 7 nci maddelerinin kaldırılması 
(2/171), 

C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünal-
dı'nm, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
40 nci maddesinin bir fıkrasının değiştiril
mesine ve bu maddeye bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun tavsan ve tekliflerini in
celemek üzere Maliye, Adalet, Sanayi, Ti
caret, İçişleri, Çalışnra, Tarım ve Bütçe 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyonun yeniden kurul
ması (2/172) 83 

10. — Yozgat Milletvekili Mustafa 
Kepir'in, köylü ve çiftçilerin T.C. Zitfaat 
Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine 
olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkın
da kanun teklifi ile, 

Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 4 arkadaşının, köylü ve çiftçilerin T.C 
Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının 
taksitten dirilmesine dair kanun -teklifini 
incelemek üzere Tarım, Ticaret, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu Geçici Komisyonun yeniden 
teşkili (2/300, 311) 83:84 

11. — İhracatı geliştirmek amaciyle 
vergilerle ilgili olartık Hükümetçe alına
cak tedbirlere dair kanun tasarlısını incele
mek üzere SaıTayi, Maliye ve Bütçe komis
yonlarından seçilen üçer üyeden kumlu 
Geçici Komisyonun yeniden kurulması 
(1/303) ' ' 84 

12. — İzmir Milletvekili Saim Kaygan 
ve 11 arkadaşının, Deniz İş Kanunu tekli
fini incelemek üzere Çalışma, Sağlık ve 
Sosyal Vardım, Ulaştırma ve Adalet ko
misyonlarından seçilen 3 er üyeden kuru
lu Geçici Komisyonun teşkili (2/314) 84 

13. — İstanbul Milletvekili Coşkun 
Kırca, Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Er
zincan Milletvekili Sadık Perinçek'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma 



Sayfa 
Komisyonu seçilmesi ve çalışma usulleri
nin düzenlenmesi hakkında kanun teklifini 
incelemek üzere Anayasa ve Dışişleri ko
misyonlarından 6 şar üye olmak suretiyle 
seçilen Geçici Komisyonun yeniden kurul
ması (2/273) 84 

14. — İstanbul Milletvekili Coşkun 
Kırca, Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, 
Aydm Milletvekili Orhan Apaydın ve Er
zincan Milletvekili Sadık Perinçek'in, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin 
düzenlenmesi ve 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan 
Milletvekili Sadık Perinçek'in, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Ko
misyonunun seçilmesi ve çalışma usulleri
nin düzenlenmesi hakkında kanun teklif
lerini incelemek üzere Anayasa ve Bütçe 
komisyonlarından 6 şar üye olmak üzere 
kurulan Geçici Komisyonun tekrar teşkili 
(2/279, 269) 84 

15. — Niğde Milletvekili Asım Eren ve 
20 arkadaşının, 5434 sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun muaddel 64 ncü mad
desi ile aynı kanunun 65 nci maddesine birer 
fıkra ve 6306 sayılı Kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair, Konya Milletvekili 
İhsan Kabadayı ve altı arkadaşının, T.C. 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü mad
desinin D fıkrasından sonra bir E fıkrası 
eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu 
tstanbul Üyesi "Rifat öztürkçine'ninn T.C. 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü mad
desinin D fıkrasından sonra bir E fıkrası 
eklenmesi, 

Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ile İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza, 
Bertan'm, İnhisar beyiyelerinin üçte birle
rinin harb malûllerine ve şehit, dul ve ye
timlerine tahsis ve tevziine dair oları 1485 
sayılı Kanunun 5755 sayılı Kanunla değiş
tirilen 4 ncü maddesinin tadili ve 

Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 7258 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti- . 
rilmesi hakkındaki kanun tekliflerini in
celemek üzere Millî Savunma, Maliye ve | 

Sayfa 
Bütçe komisyonlarından seçilen 5 er üye
den kurulu Geçici Komisyonun yeniden 
teşkili (2/67, 117, 133, 163, 79, 302) 84 

16. -— İstanbul (Milletvekili Coşkun Kır
ca ve üç arkadaşının; Türk vatandaşlarının, 
T. B. M. M. ne dilekçe ile başvurmaları ve 
dilekçelerin incelenmesiyle karara bağlan
masının düzenlenmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabulünden sonra, 
Cumhuriyet Senatosunca tadil olunup, Mil
let Meclisi Komisyonu ve Genel Kurulunca 
benimsenmiyen maddelerinin yeniden göz
den (geçirilmesi için her iki meclisin ilgili 
komisyonlarından altışar üye alınarak ku
rulan Karma Komisyonun yeniden teşkili 
(2/253) 84:85 

5. — Görüşülen işler 85 
1. —, 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkımda 
kanun tasarısı ve teklifleri ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/203, 1/252, 
1/274, 1/284, 1/288, 1/294, 2/306, 2/133 ve 
C. Senatosu 1/105) (S. Sayısı : 368) 85:92, 

110:113 

92 
92 

I 

6. — Sorular ve cevaplan 
A) Sözlü sorular ve cevapları 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Şakir 

Ağanoğlu'nun, Trabzon ili ile Akçaabat ve 
Maçka ilçelerinde mahsulü hasara uğrıyan 
tütün müstahsilinin yardımına koşulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım, 
Gümrük ive Tekel ve Ticaret Bakanlarından 
-sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
(6/408) (4/123) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan AtaoV-
ün, son genel seçimlerde kazanamıyan aday
lardan kamu idaresiyle İktisadi Kamu mü
esseselerine ve bankalara kimlerin atandığı^ 
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/352) 

3. — Aydm Milletvekili Reşat özarda'-
nm, Almanya'nın Mülhemi kasabasında her 
yılın 21 Şubatında tertibedilen Türk Haf
tası adındaki festivale 1963 yılında iştirak 
edilmek üzere bir teşebbüs ve hazırlık yapı
lıp yapılmadığına dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/375) 

92 

93 

93 
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Sayfa 
4. — Kastamonu Milletvekili İsmail 

Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Türkiye'deki Nur
culuk meselesinin mahiyetine ve Risalei 
Nur Külliyatı adiyle yayınlanan eserlerin 
yasak edilip edilmediğine dair soru önergesi 
<ve Adalet ©akanı Abdülhak Kemal Yörük'
le İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz ıBekata'nm 
sözlü cevapları (6/379) 93:96 

15. — Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu'nun, bu dönemde liseyi 
bitirip de üniversite ve yüksek okullara gi-
remiyen öğrenci adedine ve bunlar hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/384) 96 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, üniversite ve yüksek okullara giremiyen-
:1er için ne gibi tedbirler alındığına ve -gece 
üniversitesi ile ,gece yüksek ©kulları açılması 
'.hakkında ne gibi çalışmalar olduğuna dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/386) 96 

7. — Manisa Milletvekili Muammer ıEr-
ten'in, bir (banka kurulması maksadı ile tü
tün müstaJhsılından para toplanmış olma
sına rağmen, bankanın şimdiye kadar ne se
beple kurulamamış olduğuna dair Ticaret, 
Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından 
sözlü soru önergesi ve Tarım ıBakanı Meh
met îzmen'in sözlü cevabı (6/393) 96:97 

8. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, çekirdeksiz kuru üzümün asgari ih
raç fiyatına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/394) 98 [ 

Sayfa 
9. — Ordu Milletvekili Sadi Polhlivan-

oğlu'nun, Hopa - İstanbul sahil şosesinin 
yapılması hususunda bir proje bulunup bu
lunmadığına dair Bayındırlık ve Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/404) 98 

10. — .Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Doğu - Anadolu'da çiftçi ailelerine, 
kuraklık sebebiyle, kredili olarak verilen 
buğdayın bedelinin alınmaması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/405) 98 

11. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, siyasi hükümlülerden, hastalıkları sebe
biyle, kimlerin tahliye edilmiş olduğuna ve 
daha kaç hasta mahkûm, bulunup bunların 
tahliyeleri için ne düşünüldüğüne dair soru 
önergesi ve Adalet Bakanı Abdülhak Kemal 
Yörük'ün sözlü cevabı (6/406) 98:104 

12. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, 
memleketim-izde ağır işliyen, pahalı, bürok
ratik, mesuliyet ve salâhiyet münasebeti 
belli olmıyan teşkilâtın düzeltilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/409) 104 

13. — Samsun Milletvekili Mehmet Ba
şaran'm, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
işlemlerine ait bilgiyi «KİM» dergisine ve
renler hakkındaki tahkikatın neticelenip 
neticelenmediğine dair soru önergesi ve 
İmar ve İskân Bakanı yerine Devlet Baka
nı Raif Aybar'm sözlü cevabiyle, Maliye 
(Bakanı Ferid Melen'in bu konuda açıkla
ması (6/411) 104:109 



1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz, Doğu ille
rinde had safhaya varan (kaçakçılık, irtikâp ve 
irti&ja söylentileri' ve sınıır olayları, 

Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir ve Balı
kesir Milletvekili Süreyya Koç ise memleketi
mizde yaygm hale gelen hırıstiyanlık propagan
dası ve bu hususta dağıtılan broşürler ve 

Bursa Milletvekili İsmail Yılmaz da, orman
ların tahribi haikkmdar gündem dıışı demeçte bu
lundular. 

istanbul: Milletvekili Suphi Baykam ve 3 
arkadaşının, Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 
seçiminin 12.11.1962 Pazartesi gününe bıra
kılmasına dair 'önergesi kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nım, Ana-
yasanani '3 ncü g>eçici maddesi gereğince Millet 
Meoisihde uygulanan 1 Kasıım 1956 tarihli mu
addel Türkiye Büyük Millet Meclisi) Dahilî Ni
zamnamesinin bâzı maddelerinin kaldırılması 
ve bu Nizamnameye bâzı ok maddelerin ilâvesi 
hakkındaki teklifi' ile, 

İzmir Milletvekilleri 8aim Kaygan ve Ali 
Naili Erdem'in, 5837 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesi1 hakkında
ki kanun teklifinin geriverdlmesine dair öner
geleri okundu, kaibul olundu. 

Konya Milletvekili Kadiroan Kafhı'ya izin 
verilmesi hakkında Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi ka'bul edildi. 

'Hatay Milletvekili Ahmet Sırrı Hocaoğlu'-
nun, Antakya Belediyesinin yaptığı işlemlere 
dair sorusuna, İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bek-
lata, 

Aydın Miletvekili Reşat özardia'nın, Yük
sek Adalet Divanı eski B'aşsavcısı hakkında ya
pılan neşriyata dair sorusuna, Adalet Bakanı 
Abdülhafc Kemal Yörük, 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Gü
neş Matbaacılık Türk Anonim Şirketinin Ha
zineye intikalinden sonraki durumuna dair so
rusuna, Maliye Bakanı Ferid Melen, 

Konya Milletvekili İrfan Baran'm, Anayasa 
ve demokrasiye laykımı olduğu teshit edilen ka
nun ve hükümlerin kaüldırııllmasi' veya değiştiril
mesi işine dair sorusuna, Adalet B'akanı Abdül-
ıhalk Kemal Yörük, 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, TMink 
sporunun çeşitli kollarında 'bir ilerleme olup <ol-
'mıadığınıa ve Spor - Toto Teşkilâtına dair soru
suna da Devlet Bakanı Ali Şakir Ağanoğlu ce
vap verdiler. 

352, 375, 379, 884, 386, 404, 405, 408, 409, 
411, 414, 415, 419 sayılı sorular, ilgili' Balkanlar, 

393, 406, 412, 416, 417 sayılı sorular da soru 
sahipleri hazır bulunmadıklarındıan gelecek Bir
leşime fbırakııldı. 

Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, çe
kirdeksiz kura üzümün asgari ihraç fiyatıma 
dair Ticaret Bakanından, 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Güney -
Doğu Anadolu bölgesinde kaçakçılığın önlen-
miesi için mayınlama ve istimlâk işine ne zaman 
ballanacağına ve 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un 1942 ve 
ımüta'akıp yıllarda izinsiz olarak Suriye uyru
ğuna geçen Türk vatandaışı bulunup bulunma*-
dığı ve bunların yeniden Türk vatandaşlığına 
alınıp alınmıyacağıi hakkında neler düşünüldü
ğüne dair İçişleri Balkanından, 

Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, haşhaş 
ekimi ve afyon satın aûmımasıı hakkındaki mev
zuatın -müstahsil1 lehine değiştirilmiesi hususun* 
da ne düşünüldüğüne dair Tanm1 Bakanından, 

Balı/kesir Milletvekili Süreyya Koç'un, An
kara 3 ncü Ağır Ceza Mahkemesinde 17.9.1962 
günü vukubulan olaya dair Adalet Bakanından, 

İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, merkezi 
Maıdrit'te -olan Zeytin Yağı Müstahsili Memle
ketler Konseyine Türkiye'nin asıl üye olarak iş
tirak etmemesi sehebine dair Ticaret Bakanın
dan, 

İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, tezahüra
tını tecavüz seviyesine vardıran spor sahaların
daki ıbâzı taşkın seyircilerin hareketlerine dair 
Devlet Bakanlığından, 

Aydım Milletvekili' Mustafa Şükrü Koç'un. 
tapulu kültür arazinin orman hudutları1 içimde 
ısayılmasii yönünden Anayasaya aykırı uygula-
una'larım önlenmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Tarım Balkanından olan sözlü soru
ları, soru sahip'leri ikinci defadır bulunmadıkla
rından, düştü. ' 
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M. Meclisi B : 4 12 .11.1962 O : 1 
12.11. 1962 Paızarltesi günü ısaıaıt 15 te top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başıkan Kâtip 

BaştoanveMli Balıkesir 
Mekki Keskin M. Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
Ankara 

ibrahim Sıtkı Hatipoğlu 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Kars Milleltveikİli Sıirrı öfctem ve 4 &r-

ıkadaşınm, 7350 sayılı Kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkımda kanun teklifi (2/342) 
(Maliye ve Plân ikoraisyonlarınaı) 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

• 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Yoklama yapılacaktır. 
(Mardin milletvekillerine kadar yoklama ya

pıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANINI 

1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kar 
nunu gereğince Kurula üye seçimi. 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kuruluna 
üye seçimi yapılacaktır. 

Aday olmak için yeni müracaat eden bir za
tın müracaatı ve niteliği okunacaktır. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 

hükümlerine göre Meclisten bu Kurula üye se-

BAŞKAN —• Sayın arkadaşlar, çoğunluğu
muz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

çilmek üzere adaylığını koymuş bulunan Akhi
sar Hâkimi Ahmet Arıkan'a ait istenilen bilgi 
ilişik belgede gösterilmiştir. 

Gereğine müsaadelerini derin saygılarımla 
arz ederim. 

Adalet Bakanı yerine 
Müsteşar 

Nafiz Yamanoğlu 
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T. C. 

Adalet Bakanlığı 

Adı ve soyadı 

Sicil No. 

Doğum tarihi 

Memuriyeti 

Yüksek Mahkemede hâkimlik yapmış ve
ya yapmak hakkını kazanmış mıdır? 

45 sayılı Kanunun 8 nei maddesinin 2 nci 
bendinde yazılı mâni haller var mıdır? 

Ahmet Arıkan 

9367 

1334 asiı -1332 tashih 

Akhisar Hâkimi 

3 . 7 . 1961 tarihinde Birinci Sınıf Hâkimliğe ay
rılmış, Yüksek mahkemelerde hâkimlik yapmak 
hakkını kazanmıştır. 

Halen her hangi bir suçtan dolayı takip altında 
değildir. Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliğine seçil
meye mâni inzibati cezası yoktur. 

Belgelerine, sicil kayıtlarına ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün işarına uygundur. 

îmm 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, geçen Birle
şimde yapılan seçime ait Tasnif Komisyonu ra
porunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Yüksek Hâkimıler Kumlu Kanunu 

gereğince Kurula asıl üyelik için onbirinci tur
da yapılan seçime (220) üye katılmış ve netice
de aşağıda isimleri yazılı adaylar hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 
Muş Ankara 

Sami öztürk Mehdi Mıhçıoğlu 
Üye 

Adana 
Hasan Aksay 

İlhan Arıkan 
Hikmet Lûtfi Sancar 
A. Şefik Türkdoğan 
Kaya Alper 
Osman Bölükbaşı 
Halit Ekmekçi 
Halûk Nur Baki 
Zahit Çandarlı 
Boş pusla 

90 
67 
«54 

3 
1 
1 
1 
1 
2 

B A Ş K A N — Sayın a r k a d a ş l a r ; seçimlerin 
asıl ve yedek üyel ikler le b i r l ik te yapı lması hak
k ında üç imzalı b i r önerge vard ı r . Ancak, asıl 
hâkimliğe m ü r a c a a t etmiş olan bâzı a rkadaş la r ı 
mızın, seçimi kazanamadık la r ı t a k d i r d e yedek 
üyeliğe seçilmesi hususunda müracaa t l a r ı bulun
duğu için, bu önerge gereğince amel etmemiz 
m ü m k ü n olmıyaeakt ır . 

Şimdi bu önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkan l ığa 
Zaman t a sa r ru fu için Yüksek Hâkimler Ku

m l u asıl ve yedek üye seçiminin bir a r ada yapıl
masını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul İsparta 
Suphi Baykam Sadettin Bilgiç 

Mardin 
Esat Kemal Aybar 

BAŞKAN — Şimdi Yüksek Hâkimler Kuru
lu seçimi için mühürlü kâğıtlar dağıtılacaktır. 
Bu münasebetle üç kişilik bir tasnif heyeti seçe
ceğiz : 

Ali özdikmenli (Kastamonu), («Burada» 
sesleri) 

Kemal Okyay (Kars), («Yok» sesleri) 
Avni Doğan (Kastamonu), («Yok» sesleri) 
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Muzaffer Dündar (Çorum), («Yok» sesle

ri) 
Bahri Cömert (Samsun), («Burada» sesleri) 
Nihat Su (Antalya), («Yok» sesleri) 
Mahmut Âlieanoğlu (Sinop), («Yok» sesleri) 
Ziya Hanhan (îzmir), («Yok» sesleri) 
ismail Ertan (Denizli), («Yok» sesleri) 
Gıyasettin Karaca (Erzurum), («Burada» 

sesleri) 

BAŞKAN — Tasnif Heyeti lütfen yerlerini 
alsınlar. (Şimdi hangi seçim çevresinden oyla -̂
n n atımına bağlanılacağını tesbit için, kura çe
kiyorum : Urf a. 

(Urfa milletvekillerinden başlanılarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oy kullanmıyan arkadaş varsa 
lütfen kullansın... 

Tasnif Heyeti lütfen yerini alsın, efendim. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

2. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'a izin 
verilmesi hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tez
keresi (3/426) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum efen
dim. 

Genel Kurula 
Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, mazereti

ne binaen, 12 . 11 . 1962 tarihinden itibaren 20 
gün izinli sayılması Başkanlık Divanının 9 . 11 . 
1962 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 
Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Tasvibinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Dışişleri ve Gümrük ve Tekel komisyon
larına seçilmiş bulunan Erzurum Milletvekili Er-
tuğrul Akça'nın Gümrük ve Tekel Komisyonun
dan istifa ettiğine dair önergesi (4/121) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

killet Meclisi Başkanlığına 
Hariciye Komisyonunda üye bulunmaktayım. 

Grupum tarafından ayrıca Gümrük ve Tekel Ko
misyonuna da seçilmiş olduğumdan, her iki ko
misyonda da randumanlı bir şekilde çalışamıya-
cağım için Gümrük ve Tekel Komisyonundan 
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istifa ediyorum. 

Saygılarımla. 
Erzurum 

Ertuğrul Akça 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. Lütfen 
A. P. Meclis Grupu, bir aday göstererek, Mecli
se intikal ettirsin. 

Sayın arkadaşlar; Birinci toplantı yılı için, 
Genel Kurulun muhtelif tarihlerinde teşkili ka
rarlaştırılan geçici komıisyonlardan bugün halen 
9 komisyon, kendilerine havale edilmiş dosya
ları neticeye bağlıyamamış durumdadır. Bu ko
misyonlardan halen üç tanesi, kendilerine lıava-
dirde, bu dosyaların esas komisyonlarına hava
le ve tevdlii icabetmektedir. 

Bundan başlka yeni teşkil edilmiş geçici ko
misyonlardan halen üç tanesi, kendilerine hava
le edilmiş işleri sonuçlandırmış ve sonuçlarını da 
Başkanlığa vermiş bulunmaktadırlar. Tüzüğü
müz gereğince, bu raporları tekabbül edilmesi ve 
savunulması maksadiyle yeniden geçici komis
yonlar teşlkili ile bu raporların .tezekkür edilme
si gerekmektedir. 

Şimdi bu komisyonları birer birer okuyarak 
yeniden kurulmasını tasviplerinize sunacağım. 

4. — G. Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünal-
dı tarafından geri ahnan ve Diyarbakır Millet
vekili Alp Doğan Şen ve 9 arkadaşı tarafından 
bemimsenen 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 80 ve 92 nci maddelerinin d,e< değiştiril
mesine dair kanun teklifini görüşmek üzere Mali
ye ve Bütçe komisyonlarından 5 er üye alınarak 
seçilen komisyonun yeniden teşkili. 

BAŞKAN — Bu geçici komisyonun teşkilini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret 
buyursun... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek ve 18 ar
kadaşının, 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Ge
lir Yergisi Kanununa ek bir madde ile geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifini görüş
mek üzere Maliye ve Bütçe komisyonlarından se
çilen beşer üyeden kurulu komisyonun yeniden 
teşkili. 

BAŞKAN — Bu geçici komisyonun yeniden 
teşkilini kabul edenler lütfen işaret buyursun... 
Kabul etmiyenler... Kabul edümiştir. 
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6. — Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu 

tasarısını ve Bursa Milletvekili İbrahim öktem 
ve 3 arkadaşının, Sendikalar kanunu teklifini 
tekrar incelemek üzere Anayasa, Adalet ve Çalış
ma komisyonlarından seçilen altışar üyeden ku
rulu geçici komisyonun yeniden teşkili. 

BAŞKAN — Bu komisyonun yeniden teşkili
ni kabul edenler lütfen işaret buyursun... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Maden Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklen\mesi hakkında Ica-
nun tasarısını incelemek üzere Sanayi, Adalet, 
İçişleri, Maliye ve Bütçe komisyonlarından seçi
len üçer üyeden kurulu geçici komisyonun yeni
den teşkili. 

BAŞKAN — Bu komisyonun tekrar kurulma
sını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Âmme hükmî şahısları ve müesseseleri 
tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis edil
miş gayrimmkuller hakkındaki kanunun 4 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasar 
rısını incelemek üzere Maliyp ve Bütçe komisyon
larından seçilen 5 er üyeden kurulu geçici komis
yonun tekrar teşkili (1/286) 

BAŞKAN — Bu komisyonun tekrar kurulma
sını oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesi (1/287), 

4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi (1/300) ve 

31 .12 , 1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergi
si Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve I 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir kısım i 
hükümlerinin kaldırılması (1/307) hakkındaki 
kanun tasarıları üe, 

Maraş Milletvekili Hasan Fehmi Evliya ve 
Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde
lerinin ilgası ve yeni hükümler ihdasına dair 
(2/12), 

12 .11.1962 O : 1 
Adana MiletvekiU Kemal Sarnbrahimoğ

lu'nun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 
nci maddesinin tadiline dair kanun teklifleri 
(2/66) 

C. Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okya-
yuz ve 51 arkadaşının, 193 saydı Gelir Vergisi 
Kanununun bâzı maddelerinin ilgası ve yeni hü
kümler ihdasına ıdair zirai vergi kanunu teklifi 
(2/86), 

Adana Milletvekili Ahmet Karamüftüoğlu'-
nun, Zirai Gelir Ve?-gisi kanunu teklifi (2/90) ve 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 31.12.1960 
tarih ve 193 sayıh Gelir Vergisi Kanununun 68 
nci maddesine bir fıkra eklenmesi (2/94), 

C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûifi Bozcalı-
nın, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 41 ve 43 
ncü maddesine birer fıkra eklenmesi (2/157), 

— C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Boz-
calı'nm, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 
ncü maddesinin 1 ve 5 numaralı bentlerinin de
ğiştirilmesi (2/158), 

G. Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 5 ve 7 nci 
maddelerinin kaldırilması (2/171), 

C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 40 nci madde
sinin bir fıkrasının değiştirilmesine ve bu madde
ye bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifini incelemek üzere Maliye, Adalet, Sanayi, 
Ticaret, İçişleri, Çalışma, Tarım ve Bütçe ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyonun yeniden kurulması (2/172) 

BAŞKAN — Bu tasarı ve teklifler bir Geçici 
Komisyonda derdesttir. Bu Geçici Komisyonun 
tekrar teşkilini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının tak-
sitlendirilmesi hakkında kanun teklifi ile, 

Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 ar
kadaşının, köylü ve çiftçilerin T. G. Ziraat Ban
kasına olan bâzı borçlarının taksitlendirilmesine 
dair kanun teklifini incelemek üzere Tarım, Ti
caret, Maliye ve Bütçe Komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyonun yeniden 
teşkili (2/301, 311). 
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BAŞKAN — Bu Geçici Komisyonun tekrar 

kurul'masını kaibui edenler lütfen işaret etisinler... 
Etımiyenler... Kaibui edilmiştir. 

11. — İhracatı geliştirmek amacı ile vergiler
le ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere da
ir kanun tasarısını incelemek üzere Sanayi, Mali
ye ve Bütçe Komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu Geçici Komisyonun yeniden kurulma
sı (1/303) 

BAŞKAN — Bu Geçici Komisyonun yenideni 
teştoilinii oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

12. — İzmir Milletvekili Saim Kaygan ve 11 
arkadaşının, Deniz İğ Kanunu teklifini incelemek 
üzere Çalışma, Sağlık ve Sosyal Yardım, IMaştır-
ma ve Adalet Komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu Geçici Komisyonun yeniden teşkili 
(2/314) 

BAŞKAN — Bu Geçici Kamitsiyonun tekrar 
kurulmasını oylarınıza arz ediyorum. Kaibui 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Millet
vekili Cevad Odyakmaz ve Sivas Milletvekili Gü-
ner Sarısözen'in, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin dış münasebeti erinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifini incelemek üzere Anayasa 
ve Dışişleri komisyonlarından kurulu Geçici Ko-

• misyonun yeniden teşkili (2/273) 

BAŞKAN — Bu komisyonun tekrar teşkilini 
kabul edenler lût'fen İşaret buyursun... Kabul 
etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

14. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad, O dy akmaz ve Erzincan Milletve
kili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve 
çalışma usullerinin düzenlenmesi ve 

istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Sivas 
Milletvekili Cecad, O dy akmaz, Aydın Milletvekili 
Orhan Apaydın ve Erzincan Milletvekili Sadık 
Perinçek'in, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin 
düzenlenmesi hakkındaki kanun tekliflerini in
celemek üzere Anayasa ve Bütçe komisyonların
dan seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Komis
yonun yeniden teşkili (2/269, 279) 
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BAŞKAN — Bu kimıosyonun tekrar teşkili

ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Ka'bul edilmiştir. 

15. — Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun muaddel 64 ncü maddesi ile aynı 
kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 sa
yılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair; 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve altı arka
daşının, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 
ncü maddesinin (D) fıkrasından sonra bir (E) 
fıkrası eklenmesine dair; Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi liifat Öztürkçine'nin T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin (D) 
fıkrasından sonra bir (E) fıkrası eklenmesi, 

Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan ile 
İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Bertan'ın, 
İnhisar beyiyelerinin üçte birilerinin harb malûl
lerine ve şehit, dul ve yetimlerine tahsis ve tev
ziine dair olan 1485 sayılı Kanunun 5755 sayılı 
Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin tadili ve 

Ordu Milletvekili Ferda Gül ey'in, 7258 sayı
lı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifini incelemek üzere, Milli 
Savunma, Maliye ve Bütçe komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyonun ye
niden teşkili (2/67, 117, 133, 163, 79, 302) 

BAŞKAN — Bu Geçici Komisyonun yeniden 
teşkilini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler 
lûtlfen işaret 'buyursun... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16. —- İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
üç arkadaşının; Türk vatandaşlarının, T. B. M. 
M. ne dilekçe ile başvurmaları ve dilekçelerin in
celenmesiyle karara bağlanmasının düzenlenme
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bulünden sonra Cumhuriyet Senatosunca tâdil 
olunup Millet Meclisi komisyonu ve Genel Kuru
lunca benimsenmiyen maddelerinin yeniden göz
den geçirilmesi için her iki Meclisin ilgili komis
yonlarından altışar üye alınarak kurulan Karma 
Komisyonun yeniden teşkili (2/253) 

BAŞKAN — Toplantı yi'lı deriştiğinden İm 
Karma Komisyonun eskisi gibi altışar üyeden 
yeniden teşkilini tasvibinize sunuyorum. Ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunda bu komisyon için 
6 üye seçilip gönderilmiş idi. Millet Meclisi 
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Anayasa Komisyonunun da 6 üye seçip gön
dermesini rica ederim. 

Kanun teklif ve tasarılarının sözlü sorular
dan evvel görüşülmesini istiyen teklifler var
dır. Onları intikal ettiriyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü soru

lardan önce görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. Çankırı 

Rahmi İnceler 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü sorular

dan önce görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
* Erzincan istanbul 

Sadık Perinçek Coşkun Kırca 
Sivas 

Cevad Odyakmaz 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde, Tüzük gereğince bir defa görü

şülecek işler başlığı altında yer alan ve 1962 
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bütçesi ile ilgili kanunların, sözlü sorulardan 
önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Şefik inan 

Meclis Başkanlığına 
Kanun tasarılarının- sözlü sorulardan önce 

görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Tahsin Telli 
'Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemdeki Tüzük gereğince bir defa gö
rüşülecek işlerin sözlü sorulardan evvel görü
şülmesini arz ve teklif ederim. izmir 

Saim Kaygan 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bütün teklif

ler aynı mealdedir. Bu bakımdan kanun tek
lif ve tasarılarının sözlü sorulardan evvel gö
rüşülmesini istihdaf eden takrirleri oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN tŞLEB 

1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapilast hakkfnda Uanun tasan 
ve teklifleri ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/203, 1/252, 1/274, 1/284, 1/288, 1/294, 
2/306, 2/133 ve C. Senatosu 1/105) (S. Sayısı : 
368) (1) 

BAŞKAN — Her iki tezkereyi okutuyo
rum. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının Karma Bütçe Komisyonunun değiştirişine 
bağlı metni Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun 23.10.1962 tarihli 94 ncü Birleşiminde 

aynen kabul edilerek ilişikte sunulmuştur. 
Saygılarımla. S. H. Ürgüpllü 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkana 

(1) Cumhuriyet Senatosuna ait 134 S. Sayılı 
basmayazı Senatomun 94 ncü Birleşim tutanağı 
sonundadır. Ve 368 S. Sayılı basmayazı bu tu
tanak somundadır. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No : 1/105 
Karar No : 153 

25.10.1962 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 

23.10.1962 tarihli 94 ncü Birleşiminde aynen ka
bul edilen «1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe 
Komisyonu Başkanı 

H. 'Müftügil 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı ve Karma Bütçe Komisyonu tezkerelerini 
okutmuş bulunuyorum. 

Tasarı ve tekliflerin tümü üzerinde konuş
mak istiyen var mı? 

Buyurun Sayın Dizman. 
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H. ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem ar

kadaşlarım, elimizdeki metnin menşei, mütead
dit kanun tasarılarıdır. Bu itibarla maruzatım 
da biraz dağınık olacaktır. 

Kongre, komisyon ve konferanslara iştirak 
yollukları olarak 400 000 liralık bir aktarma 
teklif edilmektedir. Bunun 200 000 lirası 
B.M.M., 200 000 lirası da Dışişleri Bakanlığı 
içindir. B.M.M. ne ait kısım için aktarma., ya
tırımlardan tasarruf edilmek suretiyle tahak
kuk ettirilmek istenmektedir. Bu gibi haricî se
yahat yolluklarında daha tasarruflu hareket 
edilmesi lâzimgeldiğini belirtmek isterim. 

İstatistik Genel Müdürlüğü geçici hizmetli
leri için keza 28 800 lira aktarma talebedilmek
tedir. 

İstatistik Umum Müdürlüğü teşkilıtmın, İs
tatistik Enstitüsü olarak değiştirilmesi hakkın
daki Kanun görüşülürken, kadro çoğaltılmış ve 
"böylece geçici hizmetlilerden istifadeye lüzum 
kalmamış idi. Buna rağmen, (bütçedeki ödenek
leri kifayet etmeyip, yeni geçici hizmet ücreti 
tale'bedilmesi hususunu anlıyamadım. 

Dışişleri Bütçesinde gazete ve dergileri sa
tmalına ücreti olarak 150 000 liralık ek öde
nek istenmektedir. Bundan evvel bu kabil mat
buaların ek giderden alınmakta olduğu, ancak, 
bu fasıldan almmıyacağı anlaşıldığı için şim
di, aktarma yolu ile bu fasla 150 000 lira isten
mektedir. Haddizatında bu miktar 50 000. lira-

• 'm 

dır. Buna mukabil 150 000 lira tâlebedilmekte-
dir. Yine bir kısım masrafların yapıldığı bu 
mevzuda da tasarrufa riayet olunabileceği ze-
habmdayım. 

Emniyet Genel Müdürlüğü er tayın bedeli 
için 12 milyon lira, Gümrük ve Tekel er tayın 
bedeli için 1 190 000 lira ki, ceman 14 milyon 
lirayı Tbulan bir aktarma talebedilmektedir. Er 
atym bedelleri, kanunen verilmesi lâzımgelen 
bir yara olduğu için üzerinde fazla durmıya-
cağım. Yalnız kanunen verilmesi lâzımgelen bu 
paranın bidayette hütiçeye konulması unutul
muş ise çok hatalı bir harekettir. Yahut ihti
yaçtan az bir para konulmuş ise bu da doğru ol-
mıyan bir harekettir, yapılmaması lâzımgelir. 
Kaldı ki, insan merak ediyor, bu kadar paraya 
ihtiyaç olduğu halde bu halklar, kanunen öden
mesi lâzımgelen bu paralar şimdiye kadar ve
rilmemiş midir? Verilmemiş ise vâki <gecikme-
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den dolayı birçok vazifelilerin vazifelerini doğ
ru yapmış olduklarını mütalâa etmeye imkân 
yoktur. 

Bilhassa orduda kullanılacak makam oto
mobilleri için 1 705 000 l i rd ik olağanüstü öde
nek olarak aktarma talebedilmektedir. 

Hepsi yüksek makam sahibi, tümgeneral, 
korgeneral, orgeneral gibi şerefli ordumuzun 
en üst kademesini işgal eden zatlar. Bunların 
makam •otomobillerinin şimdiye kadar alınmış 
olması gerekmektedir. Anlıyamadığım nokta; 
iki milyon liraya yakın bir parayla yeniden 
otomobil allmak zarureti, yokluktan mı, yoksa 
diğerlerinin miatlarını doldurmuş oldukların
dan mı? 

Eğer miatlarını doldurmuş oldukları içinse, 
bu otomobillerin ömürlerinin uzatılması içlin 
biraz gayret sarf etmek yerinde oltur kanaatin
deyim. 

Adalet Bakanlığında Yüksek Hâkimler Ku
rulu Kanunu görüşülürken, birçok yeni kad
rolar verilmişti. Meclisin adalete olan derin 
hürmetinin neticesi olarak bu kadrolar 'ko
laylıkla Meclisten geçti Fakat, hiç değilse 
beklenirdi ki, I bu kadrolar «D» cetveline 
alınsın ve pek zaruri ahvalde kullanılmaya 
başlansın. Halbuki, şimdi görüyoruz ki, he
men hepsi ıkullanılimaya başlanmış. 

Bu itibarla yüksek miktarda ödenekler 
talebedilmektedir. Bundan sonra, bu kadro
ların kullanılmasında Hükümetin biraz daha 
hassas davranmasını istirham edeceğim. 

Yüksek Hâkimler Kurulu İçin daktilo kad
roları talebedillmektedir. Pekçok dairelerde 
daktilo bolluğu nazarı dikkati çekmektedir. 
Bu itibarla, böyle bir ihtiyacın diğer Dev
let dairelerinden temin edilmesi cihetine gi
dilmesi lâzım gelir kanaatindeyim. Yeniden 
kadro alarak, âmme masraflarının çloğaHtıl-' 
ması yoluna gitmenin uygun olmıyacağı ka
naatindeyim. 

Ve nihayet ceza ve tevkif evleri için 30 ta
ne başgardiyan talebedilmektedir. Esbebi mu-
cibesinde, sadece iki modern ceza evinin hiz
mete girmesini temin için olduğu belirtilmek
te ise de, iki ceza evinde 30 tane gardiyan 
ve başgardiyan istihdam edilmiyeeeğine göre; 
her halde kadroda bu vesile ile artırma oldu
ğu anlaşılmaktadır. Bunda da kısıntı yapıl
ması lâzımgelir. 
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Badema bu gibi aktarma taleplerinde ve ye

ni kadrolar ihdasında Hükümetin daha tasar
ruflu bir zihniyetle hane'kct etmesi hususunu 
arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öz men. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; bilhassa Yük
sek Hâkimler Kurulu, ceza ve tevkif evleri 
üzerinde bir nebzedik durmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Yüksek Hâkimler 
Kurulu için çıkardığımız kanunlar yürürlü
ğe girdikten sonra Yüksek Hâkimler Kuru
luna birçok yeni kadroların ve memurların 
alınması icabetme'ktedir. Yifeek Hâkimler 
Kurulu, bizim bildiğimiz mahkemeler gibi bir 
mahkeme değildir. Yüksek Hâkimler Kurullu, 
evvelce Adliye Vekâletinin hâkimler üzerin
deki '(kontrolünü yapan müfettişlerin yerine 
kaim olan bir kurul idi. Bu itibarla Yüksek 
Hâkimler Kurulunun vazifesi çok önemlidir. 
Yüksek Hâkimler Kurulumun teşkilâtına yeni 
kâtipler, yeni başkâtiplerin alınması ve bunun 
için de birçok kadroların verilmesi icabet-
mektedir. Gönül arzu eder 'ki, Yüksek Hâ- j 
kimler Kurulunun hu kadar yüksek vazife- I 
leri karşısında, pekçok kontrolleri de olduğu- j 
na göre, bu mahkemeye bizim her gün adli- I 
yede gördüğümüz kâtipler ve başkâtiplerden 
daha yüksek vasıflı ve Yüknek Meclisimizde
ki gibi kaliteli kâtipler tâyin edilsin. 

Arkadaşlarım «Adalet mülkün temelidir» 
diyoruz. En tsonunda hepimizin ilticagahı ve 
son mercii olan Türk adaletine, 'bilhassa Yük
sek Hâkimler Kuruluna, bizim bütün üzerin
de durduğumuz kurulların en yükseği oldu
ğuna göre, vereceğimiz kadroların üstün va
sıfta tkâtip ve başkâtiplerden olması icabet
me'ktedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Hâkimler 
Kuruluna tâyin edilecek kâtip ve başkâtiple
rin bu kadar yüksek meziyetleri haiz olması 
icabettiği, yüksek malûmlarınız olduktan 'Son
ra, ceza ve tevkif evleri üzerinde de bir nelbze 
durmak istyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, yüksek Türk (hâkim
leri ve yükse'k Türk mahkemeleri kararlarını 
verdikten Sonra, Türk Milletinin içtimai düze
nini tâyin eden kanunlar tatbik edildikten son- j 
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ra, bir mahkemenin verdiği hükmün infazı için 
30 seneye mahkûm olan, müebbet hapse mah
kûm olan, 18 seneye mahkûm olan hir kimseyi 
doğrudan doğruya ceza evinde 90 lira maaş 
alan, 200 lira maaş alan hir gardiyanın eline 
teslim ediyoruz, 150 - 200 lira <maa§ alan me
murun sıyanetine teslim ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa şunu arz et
mek istiyorum; ceza evlerinde 90 lira maaş 
alan, 90 liraya çalışan gardiyanlar ekseriya 
3 - 5 çocukludurlar ve haıftada hir gün evlerine 
gitmekte ve sıcak yuvalarına kavuşabil inekte
dirler. Ancak takdir huyundur «ki, 90 lira ile 
bir 'kimsenin çalışmasına imkân yoktur. Bu iti-
•hai'la ceza .evlerinde çalışan gardiyanların (kad
rolarının genişletilmesi için 30 tane gardiyan 
kadrosuna daha ihtiyaç vardır. Binaenaleyh hu 
kadroların verilmesini Yükse'k Meclis her hal
de uygun 'görecektir. 

Ben diğer kısımlara itiraz etmiyorum. Yal
nız, şu hususu da bilhassa istirham edeceğim. 
Önümüzdeki Ibütçe yılı gelmektedir. İnşallah 
yakında komisyonlarda görüşülmeye başlana
caktır. (Sayın Hükümet azalarından ve bu vazi
fe ile ilgili arkadaşlardan rica ediyorum, daha 
başlangıçta iken her işeyin birer birer ele alın
ması, düşünülmesi ve ona göre ödeneklerin is
tenmesi lâzımıgelmektedir. İşte, sene sonu pek 
yakın olduğu halde birçok aktarma kanunları 
ile 'karşı karşıya (bulunmaktayız. Böyle bir ze
haba, höyle bir yanlışlığa gelecek yıllarda da 
düşmemek için şimdiden Sayın Hükümet üyele
rinin gayet isalbetli davranmaları icalbetmekte-
dir. 

Muhterem arkadaşlar, Yüksek Meclisinizin 
ve Yüksek Heyetinizin ıgöreceği fpekçok vazife
leri vardır. Bunları bir an evvel gördbilmesi 
için bu aktarma kanunlarının da hir an evvel 
çıkması lâzımgelmektedir. Bu vesile ile hepini
zi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında 'baş
kaca söz istiyen bulunmadığından maddelere 
geçilmesini oyunuza arz ediyorum. Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere ıgeçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Madde 1 ve buna iliş'kin. olan cetveli okutu
yorum : 
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1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 
MADDE 1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 

ıbağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
(1) sayılı ıcetvelde yazılı tertipleri arasında 
22 210 681 liralık aktarma yapılmıştır. 

[1] SAYILI CETVEL 
(A/ l ) 

B. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Türkiye Büyük ıMillet 'Meclisi 
453 Ahdî ımünaselbetler 200 000 

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

(Sayıştay 
219 6736 ve 7241 sayılı kanunlar gereğince verilecek ödenek 7 654 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
503 Karşılıksız borçlar 7 654 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Başbakanlık 
207 Ecneibi dil 'bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğin

ce ödenecek, para mükâfatı 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

307 Yolluklar 1 000 
(BAŞKAN — (Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Devlet Plânlama Teşlkilâtı 
301 'Merkez daireleri Ibüro giderleri 3 600 

(BAŞKAN —• <Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
309 Taşıt giderleri 3 500 

ıBAŞKAN —• 'Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay 
304 Posta, telgraf ive telefon ücret (giderleri 10 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
452 4489 sayılı Kanuna göre staj çin ecneibi memleketlere gönderile

ceklerin yollukları ile 'başka her çeşit giderleri 10 000 
BAŞKAN —• 'Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îstatistik Genel Müdürlüğü •, 
203 Geçici hizmetliler ücreti 28 800 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
476 Kurs giderleri 28 800 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul. edilmiştir. 

Emniyet (Grene! Müdürlüğü 
201 Maaşlar 6 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
209 5434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (.D) fıkrasiyle 34,38 ve 

39 ncu maddeleri ıgereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 400 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

212 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını 12 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
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ödeneğin çeşidi 

213 6564 sayılı Kanun gereğince verilecek fazla mesai ücreti 
BAŞKAN —• (Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

4,10 Giyecek ve teçjhizat giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
309 Taşıt giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
422 İşçi Sigortaları Kurumuna ödenecek prim 

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

Dışişleri1 Bakanlığı 
302 Eicneibi memleketlerdeki teşkilâtın Ibüro ve genel giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
309 Taşıt giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
403 Temsil ve ağırlama giderleri 

BAŞKAN — ıKabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
451 Yayın -giderleri 

BAŞKAN — (Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
459 Dış memleketlerde Türk 'kültür varlığını koruma ve tanıtma Igi-

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

602 ıl68 sayılı Kanunun gerektirdiği giderler 

'Maliye Bakanlığı 
300 ıMerkez daireleri ıbüro giderleri 

BAŞKAN —• 'Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
307 Yolluklar 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
309 Taşıt giderleri 

BAŞKAN — (Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 

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

Millî Eğitim Bakanlığı 
420 tik Öğretmen okulları genel giderleri ve bu okullar mezunu öğ

retmenler ile ilgili giderler 
BAŞKAN —• 'Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

619 Amerikan Ker Teşkilâtı tarafından yapılan ilâve gıda yardımı dıo-
layısiyl'e Türkiye/de yapılacak her türlü giderler karşılığı olarak 
Merkez Bankasındaki Ker'in fon he'saJbma yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
201 Maaşlar 

BAŞKAN — »Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
212 4367, 6706, 6811 ve 7046 sayılı kanunlar gereğince ödenecek er 

tayını 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Düşülen Eklenen 

900 000 

4 900 000 

20 000 

160 000 

10 000 

250 000 

400 000 

1 190 000 

20 000 

10 000 

150 000 

250 000 

39 727 

200 000 

39 727 

200 000 

400 000 

1 190 000 
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701 

741 

I O. 

734 

760 

761 

763 
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ödeneğin çeşidi 

(A/2) 

Büyük Millet Meclisi 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler. 

Sığmaklar inşa ve tamirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler. 

Bayındırlık Bakanlığı 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık 

Düşülen Eklenen 

200 000 

2 500 000 

200 000 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6373 sayılı Kanun gereğince Erzurum Atatürk Üniversitesi (her 
türlü inşaat işleri genel giderleri 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ege Üniversitesi (ı6595 sayılı Kanun gereğince) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
BAŞKAN — Kabul edenler;.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
iSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı sajğlıfc tesisleri inşa tadil ve 
'tevsileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tarım Bakanlığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 000 000 

500 000 

3 300 000 

6 500 000 

2 000 000 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okutup 
oylarınıza sunacağım. 

(Birinci Madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 
1 742 200 lira düşülerek ilişik (3) sayılı cetvel
de yazılı tertiplere olağanüstü ödenek olarak 
aktarılmıştır. 

F. 

[2] SAYILI CETVEL 
(A/ l ) 

Tahsisatın nev'i 

Millî Savunma Bakanlığı 
411 Harb malzemesi, teçhizat ve 

taıhMmat karşılığı [giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Düşülen 
Lira 

1 355 000 

F. Tahsisatın nev'i 

Maliye Bakanlığı 
351 Yayın giderleri 

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

(A/2) 

Millî Savunma Bakanlığı 
755 Enfrastrüktürün gerektirdiği 

iher çeşit giderler (karşılığı 
(Bu ödenekten lüzum görüle
cek miktarını hava meydan
ları ve akar yakıt tesisleri in
şaatı işlerine sarf olunmak 
üzere aynı isimde Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesinin sonunda 
açılacak hususi fasla aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Düşülen 
Lira 

37 200 

350 000 
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[3] SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 
en 

F. Tahsisatın nev'i Lira 

37 200 

[Maliye Bakanlığı 
312 Yugoslavya'da Devletleştirilen 

Türk malları karşılığı verile
cek tazminatın dağıtımı ile gö
revli komisyonun personel ve 
sair her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

(A/2) 

791 237 sayılı Kanun gereğince 
alınacak taşıtlar 1 705 O00 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — ikinci maddeyi tekrar okutu
yorum : 

(İkinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — tkinci maddeyi cetvelleriyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... ikinci madde kaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
(bağlı, (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (4) sayılı 
cetvelde yazılı tetiplerine 72 448 136 lira ek 
ödenek verilmiştir. 

• [4] SAYILI CETVEL 

F. Taîhsi'satm nev'i 

Adalet Bakanlığı 
201 Maaşlar 

BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

202 Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fikrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere-

Düşülen 
Lira 

8 392 140 

104 300 

265 600 
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F. Ta'h'sisatm nevi 

ğimce T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
İBAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

219 Hâkim 'ödeneği 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

421 Yüksek iSoruşturma Kurulu ve 
Yiüksek Adalet Divanı her tür
lü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 
462 Himayenin gerektirdiği Iher 

türlü giderler 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
201 Maaşlar 

BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

209 6434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fikrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ışulen 
Lira 

558 667 

2 052 900 

,250 600 

550 000 

4 581 133 

52 298 400 

13 399 396 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi tekrar oku
yoruz. 

(3 ncü madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi cetvelleriyle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı 
kısmında (60 sayılı Kanun gereğince, adalet baş
kâtibi, icra memuru, zabıt kâtibi ve yardımcıla
rına, mübaşir, ceza evi müdür, memur ve gardi
yanlara verilecek tazminat) adı ile yeniden açı
lan 232 nci bölüme 7 933 800 lira olağanüstü öde
nek verilmiştir., 
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BAŞKAN Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Ka,'lru 1 edenler... Etmiyenler... Kaimi edil
miştir. 

(MADDE F>. -~ 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/.1) işaretli cetvelin Adalet 'Bakanlığı 
kısmında (Yüksek Hükmiler Kurulu Kanununun 
gerektirdiği giderler) adı ile yeniden açılan 422 
nci bölüme 2 000 000 lira olağanüstü ödenek ko
nulmuştur. 

ıBu ödeneği, Adalet Bakanlığının teklifi üze
rine aynı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında 
mevcut veya yeniden açılacak ilgili 'tertiplere 
aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BALKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(MADDE (i. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (İD) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı kısmın
dan ilişik 05) sayılı cetvelde yazılı kadro çıkarıl
mış, yerine (6) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

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

IMADDE 7. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (<L) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı 
'kısmına (7) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklen
miş aynı kısımdan ('8) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar (çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kaimi edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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MADDE 8. — 1962 yılı »Bütçe Kanununa 

Ibağlı (\i) işaretli cetvelin ilişik ('!)) sayılı cetvel
de yazılı formül eklenmiştir. 

BAlSıK.AN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kaimi edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

•MADDE i). — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin (yatırımlar) kısmının 
«I. - küçük onarımlar» paragrafının 4 ncü Millî 
ıSavıınma Bakanlığı bu miktarlarla bağlı değil
dir.) fıkrası (ıMillî ıSaıvunma ve. Dışişleri Bakan
lıkları bu miktarlarla bağlı değildir.) şeklinde.de
ğiştirilmiştir. 

B AŞIK AN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var m ti* Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaimi edil
miştir. 

'MADDE 10. •--• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

<BAıŞKA''N — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

IBAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunu
yorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

Kanunun tümü hakkında, Idhte ve aleyihte söz 
istiyen var mı?... Olmadığına göre kanunun tü
münü açık oylarınıza arz ediyorum. Kutular do
laştırılacaktır. 

1. — Trabzon Milletvekili Ali §akir Ağanoğ-
lu'nun, Trabzon ili ile Akçaabat ve Maçka, İlçele
rinde mahsulü hasara uğrıyan tütün müstahsili
nin yardımına koşulması hususunda ne düşünül
düğüne dair Tarım, Gümrük ve Tekel ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi (6/408, 4/123) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, şimdi sözlü 
sorulara geçiyoruz. Fakat da'ha ovıvel bir arka
daşımızın, gündemde bulunan sözlü sorusunu ge
ri aldığına dair bir taleiü vardır. Okuyoruz. 

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

• Yüksek Başkanlığa 
(jündemin 11 nci sırasında 'bulunan sözlü so

rumun geriverilmeşini rica ederim. 

Trabzon 
Ali Şakir Ağanoğiu 

BAŞKAN — Geri'verilmiştir. 
Sözlü soruların gÖFÜş'ülmesıine 'başlıyoruz. 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
son genel seçimlerde kazanamıyan adaylardan 
kamu idaresiyle İktisadi Kamu Müesseselerine ve 
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bankalara kimlerin atandığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/352) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv?.. Burada
lar. Sayın Başbakan?. Yok. Başbakan namına 
konuşacak alakalı (Bakan arkadaşımız var mı? 
Yok. Başbakan bulunmadığından soru ertelen
miştir. 

3. — 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 (6/375) 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda arkadaşı
mız buradalar mı?.. Yok. iki defa 'bulunmadık
larından soruları düşmüştür. 

i. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğiu'nun, Türkiye'deki Nurculuk mesele
sinin mahiyetine ve Risalei Nur Külliyatı adiyle 
yayınlanan eserlerin yasak edilip edilmediğine 
dair soru önergesi ve Adalet Bakanı Abdülhak 
Kemal Yörük ile İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be-
kata'nın sözlü cevapları (6/379) 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğiu arkadaşımız 
'buradalar mı?.. Burada. İçişleri vıe Adalet Ba
kanları burada, soruyu (okutuyorum. 

4 . 9 . 1962 

Millet Meclisi Yüksek (Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Adliye ve İçişleri Ba

kanlarınca sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyrulmiasını saygılarımla rica 'ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
îsmail! Hakkı Yılanlıoğiu 

1. Türkiye'de zaman zaman efkârı umumi-
yeyi meşgul eden (Nurculuk) meselesinin mahi-
yeti nedir? 

2. Risalei Nur Külliyatı adı altında neşre
dilen eserlerin okunması ve "basılması yasak 
edilmiş imidir? 

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

4. 'T. C. mahkemelerinde hakkında beraet 
'kararı verilen «Nurcular» balen kontrol altın
da mıdır? 
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BAŞKAN — 'Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 

(C. Senatosu Ankara Üyesi) — Muhterem ar
kadaşlarım, Kastamonu Milletvekili Sayın İs
mail Hakkı Yılanlıoğiu tarafından Tür'kiye 'deki 
Nurculuk meselesinin ımahiyetine ve Risalei 
Nur Külliyatı adiyle yayınlanan 'eserlerin ya
sak edilip 'edilmediğine dair verilen sözlü soru
nun Bakanlığımı ilgilendiren kısımlarına cevap
larımı arz ediyorum. 

1. Bir mezhep ve tarikat olduğuna dair 
hakkında kesin bilgi bulunmıyan Nurculuk, ka
nun dışı bir faaliyettir. 

Çünkü nurcular gayelerinin islâmlık prensip
lerini müdafaa etmek olduğunu söylemekte ise
ler de, şimdiye kadarki davranış ve faaliyetle-
rlinden esas gayelerinin şeriatın ihyası, şer'î ka
nunların tatbiki, lâiklikle mücadele ve nihayet 
şeriat ahkâmı ile idare ledilecek bir Devletin 
'kurulması olduğuı anlaşılmaktadır, ki bunun 
için kanun dışı sayılmıştır. 

2. Risalei Nur Külliyatı adı altında neşre
dilen eserlerden beşi muhtelif tarihlî Bakanlar 
Kurulu karariyle yasak edilmiştir. 73 ü de 
muhtelif mahkemeler kararı ile toplattırılmış 
ve imha olunmuştur. 

3. Şimdiye kadar ıgayrikanuni hareketi 
tesbit edilmiş 47 şahıs mahkeme karariyle muh-
telif hapis ve para cezalarına mahkûm edilmiş
tir. 

4. Kanun dışı harekette bulunmıyan vatan
daşların takibedilmesi bahis konusu değildir. 

BAŞKAN — Sayın Adalet (Bakanı. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara) — Çok muhterem arkadaş
lar, muhterem Kastamonu Milletvekili Yılan
lıoğlu'nun Nurculuk hakkında vermiş olduğu 
takrire muhterem refikim İçişleri Bakanı bâzı 
izahatta bulundular. Bendeniz de mütebaki kıs
mı hakkında (Bakanlığımın bu hususta toplat
mış olduğu malûmatı arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Risalei Nur Külli
yatı <adı altında neşredilen eserlerin intişarı 
1952 senesinde başlamış ve devam etmekte bu
lunmuştur. Bu, Saidi Nursî'nin bâzı kitapları
na verilen bir isimdir. 

Bu eserlerin basılması ve okunması umumi 
olarak kanunen yasak edilmiş değildir. Kü-
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tüpaneleramizde de bu mevzua dair kitaplar 
mevcuttur. Ancak, birtakım broşürler faalinde 
zaman zaman neşredilen bu eserlerden bir kıs
mının neşri menedildiği gibi, bir kısmı da mah
keme .kaparimle 'toplattırılmıştır. Esas itibariyle 
basılması ve yayılması serbest 'olanlardan neşir 
ve tevzii mahzurlu görülen eserlerin m'aihiyetli, 
şüplhe üzerine bilirkişilere incelettirilmekte ve 
«uç mevzuu 'taşıyanlar hakkında takibat yapıl
maktadır. 

Anayasamızın 22 ııci maddesi basın 'hürriye
tini esas olarak kabul etmiş ve bunun dışında 
gazete, dergilenin toplattırılmasını kanunun 
açıkça gösterdiği suçların işlenmesi haline in
hisar ettirerek mahikemle kararına 'bağlı tütmüş 
ve bu cümleden olmak üzere, T. C. K. nun 36 
oıcı maddesi suç mevzuu olarak görülen yazı ve 
eserlerin toplattırılması esasını kabul etmiştir. 
Bu anada yalnız 4 . 7 .1960 tarih ve 9 sayılı 
Kanun, Devlet aleyhine, zümrle tahakkümüne, 
harb esnasındaki asılsız neşriyata, ayrıca laik
liğe aykırı ve müstehcen neşriyata dalı- T. C K. 
nun 140, 142, 161, 163 ve 426 ncı maddeleriyle 
Vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması 
hakkındaki Kanunun 1 nci 'maddesinde göste
rilen suplarla ilgili neşriyatın (mevkuteler ha
riç) k'aza mercilerince karar verilinceye kadar 
dağıtılmama! arı ve dağıtılanların toplattı nl-
maları hususunda tçişlerli Bakanlığına yetki ve
rilmesi lesasımı kabul etmiştir. 

Risalei Nur adı altında neşredilen eserlerden 
dolayı, yayınlar hakkında yapılan takibata ge
lince ; 

Şimdiye kadar bu mevzuda neşriyat veya 
propaganda yapanlar hakkında yurdumuzda 
162 vaka zuhur etmiş, yani C. Savcılıklarına in
tikal etmiş, C. Savcılıklarınca bunlardan 123 
adedi hakkında âmine dâvası açılmış, 8 i 'hak
kında İhzari tahkikata devam etmekte bulun
muş ve 38 i hakkında takipsizlik kararı veri'l-
'miştir. 

Sorgu 'hâkimliklerine intikal eden dâvalar
dan 93 ü hakkında meni muhakeme veya be-
raet Ve nıalıklemeye intikal edenlerden de 5 i 
hakkında mahkûmiyet kararı verilmiştir. Meni 
muhakeme kararları meyanında' suç unsurları 
görülmeme mevzuuna dayanan kararlar bulun
duğu gibi Af Kanunu veya zaiman aşımı sebep-
leriyl'e verilen 'kararlar da vardır, 
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Bu meyanda 53 mevzuda zabıt ve müsadere 

kararı verilmiş bulunmaktadır. 
Bilgi olarak arz edelim ki; 
Bu mevzuda (Nurculuk mevzuunda) tahki

kat ve takibat, yurdumuzun muhtelif merkez
lerine nazaran, şu sutfetle taksim 'edilmiştir. 

Birinci derecede 34 iş ile İsparta, bunu ta
kiben 21 iş ile Ankara, 9 iş ile Urfa, 8 iş ile İs
tanbul, 6 iş ile Burdur, 5 iş ile Samsun ve iki
şer ve birer iş ile diğer bâzı vilâyetler gelmek
tedir. 

BAŞKAN —'Sayın Yılanlıoğlu. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) •— Muhterem arkadaşlarım, sözlü soru
ma verdikleri cevaptan ötürü İçişleri ve Adalet 
Bakanı beyefendilere 'çok teşekkür ederim. 

İçişleri Bakanı Beyefendi Nurcuların (şeriat 
istediklerini ve kanun dışı hareket ettiklerini 
beyan buyurdular. Kendilerine bu isnatlarının 
varidolmadığmı, 'mahkeme kararlarını ibraz et
me t suretiyle ispat edeöek ve ilgili vesikaları 
'ayrıca sunaca ğım. 

Muhterem arkadaşlarım, milletin vekili ve ka
nun koyucusu olarak... («Nurcuları mı müdafaa 
ediyorsun» sesleri) Ben kim olursa olsun, mille
tin vekili olarak, haksızlığa uğrayan herkesi mü
dafaa ederim. Mesnetsiz de konuşmam, vesika
lara müstenit konuşurum. Milletin vekili ve ka
mın koyucusu olarak Yüksek Meclisi teşkil eden 
siz muhterem arkadaşlarımdan hiçbirisi asil 
Türk milletinin kabul ettiği Anayasa ve Anaya
saya uygun olan mer'i kanunların ihlâl edilmesi
ne, çiğnenmesine ve dolayısiyle hiçbir vatanda
şın kanunsuz olarak ızrar, taciz ve haksızlığa 
maruz bırakılmasına rıza göstermez. Bundan 
zerre kadar şüphe etmem.. Cemiyet nizamı ka
nunla düzenlenir. Kanunlara riayet edilmediği 
zaman cemiyet nizamı derhal bozulur. Kanuna 
saygısızlık, millete ve milleti temsil eden Yüce 
Heyetinize saygısızlık demektir. 

Adalet, Mülkün Temelidir, diyoruz. Kanun
suz, keyfî hareketler mülkün temeli olan ada
leti bir kurt gibi kemirir. 

Adaleti tevzi vo temsil eden Türk mahke
melerinin verdiği kararı hiçe sayarak, birtakım 
kanunsuz emirler ve idari tedbirlerle, bâzı va
tandaşlara eza etmek kimsenin hakkı değildir. 
Ve hiç kimseye böyle bir salâhiyet verilmemiş
tir. 
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Bir isnadın, bir iftiranın ve bir suçun mahi

yetini mahkemeler inceler ve nihai hükmünü 
verir. Mahkemece beraet kararı verildikten son
ra bu kararı gölgeliyecek şekilde hareket et
mek hiç de doğru değildir. Şimdiye kadar Nur
cular ve nur risaleleri hakkında, Sayın Adliye 
Vekili Beyefendinin de arz ettiği gibi, yüzlerce 
mahkeme cereyan etmiş ve fakat ekseriyeti be-
raetle neticelenmiştir. Ve bu beraetler ehli vu
kuf raporlarına istinadederek verilmiştir. 

Anayasanın 22 nci maddesi, Türkiye'de ya
yınlanan gazete ve dergilerin toplatılması işini 
hâkimin kararına bağlamıştır. Mahkeme kara
rı olmadan bu gibi toplamaların yapılması, el
bette, tasvibedilemez. 

Muhterem arkadaşlarım, melek gibi bir in
sana dahi yüz defa iftira edilse, hiç olmazsa bi
risi tutar. Memleketteki komünizm tehlikesi kar
şısında en büyük silâh mensubolduğumuz İs
lâm dînine imanla sarılmaktır, iman silâhı ile 
mücehhez olan bir insana komünizm zehiri tesir 
edemez. 

Fiilleri, sadece Kur'anı Kerimin tefsirini oku
maktan ibaret olan temiz insanları baskı ve kötü 
zan altında tutmak hem lâikliğe hem de Anaya
saya aykırıdır. 

İçişleri Bakanlığının 22 . 6 . 1960 gün ve 
54787 sayılı tamimine istinaden bu vatandaş
lara yapılan muameleler kanunsuz ve bir salâhi
yet tecavüzüdür. Zira, 5680 sayılı Basın Kanu
nunun 31 nci maddesine göre Bakanlar Kurulu 
ve acele hallerde İçişleri Bakanlığı ancak yurt 
dışında basılan eserlerin dağıtılmasını önliye-
bilir. Hal böyle iken, İçişleri Bakanlığının, me
ri kanunlara aykırı olan mezkûr tamimi iptal et
mesi şayan arzudur. 

Bahusus, Anayasanın 132 nci maddesi : «Ya
sama ve yürütme organları ile idare, mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır; bu organlar 
ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle 
değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini ge
ciktiremez» derken; yine Anayasanın 19 ncu 
maddesi; «Herkes, vicdan ve dinî inanç ve ka
naat hürriyetine sahiptir.» derken, evinde Kur'
anı Kerim, En'am ve Nur risalesi bulundu diye 
vatandaşlar mahkemelere sevk edilirse elbette 
Anayasanın ruhu zedelenmiş olur. 

Diğer taraftan, muhtelif ağır ceza, örfi ida
re, asliye ceza mahkemelerince aynı suç delille
ri ve birçok Nur talebeleri beraet kararı aldık-
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lan halde, tekrar ve tekrar dâva ikame ederek 
mahkemeleri fuzuli yere işgal etmek ve bir mah
kemenin verdiği karardan şüphe eder gibi aynı 
dâva konularını diğer mahkemelerde inceletmek 
doğru olmasa gerektir. Hürmetlerimle. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Nur talebesi ne
dir, izah eder misiniz? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOÖLU (Devam
la) — Onlara verilen isimdir. Adliye Vekili izah 
etti. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakam. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-
'TA (Ankara ıC. İS. Üyesi) — Muhterem arkadaş
larım, Saym Yılanlıoğlu arkadaşımızın izahatı 
Ibeni huzurunuza tekrar çıkardı. (Bendeniz yapı
lan tetkiklere dayanan bilgileri Büyük Meclise 
arz ettim. 

Arkadaşımızın konuşmasını, konuştuğu istika
mette cevaplandırmak gene bana düştüğü için, 
'birkaç cümlelik vaktinizi rica edeceğim. Nurcu
ların son (günlerdeki faaliyetlerine dair bir tek 
paragraf okuyorum : 

«Nurcular faaliyetlerini son ıgünlerde yurt dı
şına da intikal ettirmişlerdir. Berlin'de islâm 
Enstitüsü veya Risalei Nur Enstitüsü adını ver
dikleri bir teşekkül, Risalei Nur'dan Arapça ve 
Almanca bastırarak Ibunları Arap memleketleri
ne ve diğer yabancı memleketlere ve bu arada bil
hassa yurdumuzda da birçok adreslere ve Hükü
met ricaline -göndermek suretiyle propagandaya 
başlamışlardır.» (Bu çalışmalar, memleketimiz dâ
hilinde kanunlara uygun olarak yapılacak faali
yetler içinde mütalâa edilseydi, bu faaliyetin dı
şardan propagandaya ihtiyacı hâsıl olmazdı. Ar
kadaşım haklı olarak bir noktayı ifade ettiler. Bu 
nevi meselelerde kararı mahkeme verir dediler. 
Doğrudur, ışimdiye kadar 73 kitabın toplattırıl-
ması; müsaderesi vâki olmuştur. 73 içline ait ka
rarlar elimdedir. Bunlardan sadece birkaçını arz 
etmiş olayım : ,(Asayı Musa) istanbul Üçüncü 
-Sulh Ceza Mahkemesinin 26 . 6 .1960 ve 46 sayılı 
Karariyle ve Ankara Beşinci Sulh Ceza Mahke
mesinin 4 . 1 1 . löıöl tarih 225 sayılı Karariyle. 
(Ameritü Şerhi) : İstanbul Birinci ıSulh Ceza 
Mahkemesinin 13 .2 .1961 tarih 961/11 sayılı 
Karariyle. (Ayetül Kübra) : Ankara Beşinci 
Sulh Ceza Mahkemesinin 4 . 1 1 . 1962 tarih 225 
sayılı Karariyle. (Bediüzzaman ve Risalei Nur) .-
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Ankara Beşinci Sulh Ceza Mahkemesinin 4 . 1 1 . 
1961 tarih ve 225 sayılı iKarariyle. (Dua Mec
muası) 'İstanbul Birinci Sulh Ceza Mahkemesinin 
13 . 2 . 1962 tarih 1961/11 sayılı Karariyle men 
ve müsadere olunmuştur. ıHer Ibiri hakkında mah
keme kararı var. 73 adedi için de, hepsinin listesi 
elimdedir. Arkadaşım isterse huzurunuzu işgal 
etmiş olmamak için, listeyi kendilerine tevdi ede
yim. Şu halde memleketimizde hanıgi şey kanun
lara uygun, hangisi aykırıdır, kazai hükmünü 
mahkeme verir. Mahkemenin verdiği hükmün tat
biki ise (gayet taJbiî itiraz ve münakaşa konusu 
olamaz. IBu itibarla şimdiye kadar yapılan mua
meleler kanunlara ve mahkeme kararlarına uy
gundur. (Bunun ötesiyle ilgili meselelerde ise 'bi
zim idarî tasarruflarımız bahis konusu olamaz. 
Biraz evvel arz ettiğim cövaplarımın sonu şöyle 
bitiyordu : «Kanun dışı harekette ıbulunmıyan 
vatandaşların takibedilmesi bahis konusu değil
dir.» O halde beraet etmiş bulunan kimselerin 
takibi bahis konusu değildir. Ve takibedilmemek-
tedir. Mütemmim olarak bu izahatı da Büyük 
Meclise arz ediyorum, (iAlkışlar) 

BAŞKAN — Soru hakkındaki cevap kâfi gö
rülmüştür. 

ıSaym arkadaşlarım, açık oylamaya katılma
mış arkadaşlar varsa lütfen oylarını kullansınlar. 
Oy sepetini kaldıracağız. 

5. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, bu dönemde liseyi bitirip de 
üniversite ve yüksek okullara giremiyen öğren
ci adedine ve bunlar hakkında ne düşünüldüğü
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/384) 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu, buradalar. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı? Yoklar. Bakan bu
lunmadığı için soru ertelenmiştir. 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, üni
versite ve yüksek okullara giremiyenler için ne 
gibi tedbirler alındığına ve gece üniversitesi ile 
gece yüksek okulları açılması hakkında ne gibi 
çalışmalar olduğuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/386) 

BAŞKAN — Sayın 'Ülker? Yoklar. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı? Yoklar. Soru ıgelecek Bir
leşime bırakılmıştır. 

7. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, bir banka kurulması maksadı ile tütün müs-
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tahsılından para toplanmış olmasına rağmen, 
bankanın şimdiye kadar ne sebeple kurulamamış 
olduğuna dair Ticaret, Tarım ve Gümrük ve Te
kel Bakanlarından sözlü soru önergesi ve Tarım 
Bakanı Mehmet İzmen'in sözlü cevabı (6/393) 

BAŞKAN — Sayın Muammer Erten? Bura
dalar. Ticaret Bakanı? Yoklar. Tarım Bakanı? 
Buradalar. »Gümrük ve Tekel Bakanı? Yoklar. Sa
yın Erten, yalnız Tarım Bakanının cevap]arını 
kâfi igörür müsünüz? 

MUAMM'EB EKTEN (Manisa) — Hayır 
efendim. Tarım Bakanı kendisine ait kısımların 
cevabını versin. Diğer Bakanlar da .gelecek Bir
leşimde cevap verirler. 

BAŞKAN — O halde soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret, Ziraat ve Teke'] 

Bakanlarınca sözlü olarak cevaplandırılmasına. 
delâletlerinizi saygı ile arz ederim. 

6.. 9 .1962 

Manisa 
Muammer Erten 

Vaktiyle tütün müstaJhsılındaın bir banka ku
rulması maksadiyle % 5 hesabiyle toplanmış 
olup (halien 90 ilâ 100 milyon lira civarındaki 
paranın Ziraat Bankasında muhafaza edilimekte 
olduğunu muhtelif Vesilelerle öğrenmiş bulun
maktayız. 

1. Böyle tütün müstahsilini koruyacak olan 
bir bankanın kurulması 'zarureti umumiyetle 
kabul edilmekte olmasına ve ilgili Baklanların 
bu bankanın kurulacağı yolunda pek çok be
yanatları olmasına rağmen bu 'bankanın şimdi
ye kadar kurulamamış olmasının sebepleri ne
lerdir? 

2. Müstahsil 'çevrelerde işittiğimiz dediko
dulara ıgöre tş'imdiye kadar bu bankanın kurul-
masm'a tütün ihr<aeatçılarının mâni olmıya ça
lıştıkları hakkındaki sözlerinin hakikatle ne 
derece ilgisi vardır? 

3. Bu bankanın kurulması için halen bir 
hazırlık mevcut mudur? Mevcut ise (hangi saf-
'hadadır? 

4. Böyle bir hazırlık mevcut değilse bunun 
sebepleri nelerdir ve mevcut müstahsilin top
lanmış olan parası ne şekilde kullanılmaktadır? 
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BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI 'MEHMET ÎZMEN (C. Se

natosu Giresun Üyesi) — Ekici /tütünleri satış 
piyasalarının tanzimi maksadiyle kurulacak bir 
müessesede «sermaye olarak kullanılmak üzere 
1946 yılından itibaren ekici tütünleri satış be
dellerinden, Millî Korunma Kanununa 'müsteni
den alınan kararlarla, evvelâ % 5, bilâhara % 4 
olmak üzere para kesilmiştir. Daha sonra bu: 
nisibet 5Ö28 sayılı Kanunla % 2 ye düşürülmüş 
ve 1956 mahsulünde ta'hsilâ't sona ermiştir, iki 
sene devam eden bu hal sonunda kesinti ye
kunu '69 500 665,19 liraya baliğ- olmuştur. Zi
raat Bankası tarafından 1!902 yılı babına ka
dar tahakkuk ettirilen faizlerle l>u miktar 
93 650 OT,$7 lirayı bulmuştur. 

1. Bu para ile, öteden beri .devam edegelen 
tütün mubayaa usullerinin esaslı bir şekilde ye
niden düzenlenmesi, piyasanın tanzimlini ve ica
bında dengeyi sağlıyacak müdahalelerin ifasını 
teminen vazife görebilecek bir müessesenin ku
rulması Bakanlığımızca uylgun ve yararlı gö
rülmektedir. 

©öylece bir teşekkülün kurulup faaliyete 
geçmesi ile tütünün pazarlama, işlerinde de 'eki
ciler lehine büyük faydalar sağlan a cağı kanaa
tindeyiz. Bu sayede, bugün nizamsız İni- piyasa. 
rejimi iiejinde tütün ekicileri aleyhine faaliyette 
bulunan .-aracıların zararlı faaliyetlerinin önlen
mesi de mümkün .olacaktır. 

'2. Bu müessesenin kurulmasına, tütün ih
racatçılarının mânı ol-mıya çalıştıkları hakkın
da Bakanlığımıza her hangi bir işar vâki olma
mıştır. 

3. Bahis .konusu teşekkülüm kuruluş vazi
fesi Ticaret Bakanlığına verilmiştir. Bakanlığını 
bu konuda evvelce yapılmış olan çalışmalara, 
katılmış, gerekli ilgiyi göstermiş, düşüncelerini 
bildirmiştir. Bir an evvel faaliyete geçmesini 
arzu ve ta'kiıbettiğimiz bu teşekkülün kurulma
sına daima yardıma, amade bulunduğumuzu arz 
ederim. 

'BAŞKAN — 'Sayın Erten. 
MUAMMER ER/FEN (Manisa) — Pek muh

terem arkadaşlarım, Tarım Bakanına .cevapla
rından dolayı ve bilhassa müstahsilin dertlerini 
anlamış ve bu bankanın kurulmasına temayülü 
'olduğunu belirtmiş /olmasından dolayı /ayrıca 
teşekkür ediyorum. 
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Tütün Bankasının kurulması meselesi, tü

tüncü bölgelerin 'milletvekili ve senatör arka
daşları İnilirler, müstahsil arasında bir yılan hi
kâyesi olarak adlandırılmış bir mevzudur. 

(Tütün satışları «senelerden beri kötü şartlar 
altında devam etmekte ve ihracatçı olan tüc
carların büyük kârlar sağlamak maksadiyle pi
yasada türlü oyunlar oynadıkları, her tütün pi
yasası devam ettiği zamanlar, müstahsilden in
tikal eden en büyük ve en acı şikâyetlerdir. 
Bunun köklü. sebebi olara.k, tütün müstahsilinin 
esasen çoğu küçük çiftçi olduğu ve kendilerine 
Ziraat Bankası 'tarafından verilen kesintilerin 
çok cüzi hattâ 'masraflarının .% 15 - 20 sini an
cak karşıllyabilecek durumda bulunduğu için, 
müstahsil daima tütün piyasası açıldığı zaman 
esasen .malının karşılığı olan parayı sarf 'etmiş 
ve müşkül duruma düşmüş safhaya girmekte
dir. Bu sıkıntı içinde piyasaya, ıgelen tütün ta
cirlerinin türlü oyunları 'neticesinde emeğinin 
mahsulünü alamadan gayet ucuz fiyatlarla, hat
tâ hazan maliyet fiyatiyle elinden çıkarmakta 
ve böylece sen eden seneye borcu yığılmaktadır. 

öörüyoruz ki, bir .sanayi bankası, bir başka 
banka 6 ay, bir sene içinde hemen teşekkül et
tirilir. Amıa •müstahsilin, ziraa teinin bir acı ka
deridir, /Senelerden beri müstahsil maalesef ih
racatçı tüccarların oyuncağı olmaktadır. Bu 
bankanın kurulması bir nisbet dâhilinde bu is
tismar .sistemini önleyici İM i* tedbir 'olara'k mü
talâa edilebilecek ve faydalı olaibileçektir. Onun 
için hazır 93 milyon lira gibi bir para birikmiş 
iken, Hükümetten bir .an 'evtvel bu münakaşala
rı, müzakereleri, şu banka 'mı 'olsun, bu banka. 
mı olsun, bir tarafa bıraka'râk, hangisi olursa 
olsun buna ait kanun tasarısını Meclise getir
melerini rica ediyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, bu .sorunun Tarım 
Bakanına ait kısmı 'Cevaplandırılmıştır. 

. Açık oylamada oyunu kullanmryan arkada
şımız var* mı? Oylama İşlemi bitmiştir. 

Sayın arkadaşlar, bu arada 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanunu gereğince bu kurula 
seçilecek üyenin seçimine ait tasnif heyeti ra
por geldi; okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 

gereğince kurula asil üyelik için 12 nci turda 
yapılan seçime (1236) üye katılmış ve neticede 
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âşaği'da isimleri yazılı üyeler İmzalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Ali özdikmenli 
Üye 

Üye 
Ballıri! Cömert 

, Gıyasettin Karaca 

' îl'han Arı'kan 
Hi'kmet Lûtfi iSanıcar 
Ali Şefik 'Türkdoğan 
Rüştü Baykal 
A. Ziya îSaygmer 
Fevzi Peışfeircioğlu 
Zabit Çandarlı 
Boş pusla 

: 202 
17 
6 
3 
2 . 
2 
1 
2 

BAŞKAN — 12 nci turda da gerekli çoğun
luk sağlanamamıştır. Gelecek Birleşimde 13 ncü 
tur olarak oylamaya devam edilecektir. 

8. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, çekirdeksiz kuru üzümün aşari ihraç fiyatı
na dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/394) 

BAŞKAN — Sayın Muammer Erten? Bura
dalar, Sayın Ticaret Bakanı? Yoklar. Gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

P. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğhı'-
nun, Hopa - İstanbul sahil şosesinin yapılması 
hususunda bir proje bulunup bulunmadığına 
dair Bayındırlık ve Ticaret Batyanındcm sözlü 
sorusu (6/404) 

BAŞKAN — Sayın Peıhlivanoğlu? Burada. 
iSayın Ticaret Bakanı? Yok... Sayın Bayındır
lık Bakanı? Yok. Gelecek Birleşime bırakılmış
tır. 

10. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadolu'da çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle, kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususumda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/405) 

BAŞKAN — Sayın Diler? Buradalar. Sayın 
Başbakan? Yok. Başbakan adına cevap verecek 
Bakan var mı? Yok... Gelecek Birleşime bıra
kılmıştır. 

11. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
siyasi hükümlülerden, hastalıkları sebebiyle, 
kimlerin tahUye edilmiş olduğuna ve daha kaç 
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hasta mahkûm bulunup bunların tahliyeleri için 
ne düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Adalet 
Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün sözlü cevabı 
(6/406) 

BAŞKAN — Sayın özarda buradalar mı?... 
(«Evet» sesleri) Sayın Adalet Bakanı?... Bura
dalar. 

Soruyu okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki hususların Adalet Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılması hususun
da yüksek tavassutlarını arz ve istirham ede
rim. 

Aydın Milletvekili 
Reşat özarda 

1. Yüksek Adalet Divanı tarafından mah
kûm edilen siyasi mahkûmlardan bugüne kadar 
hastalıklarına binaen kaç kişi tahliye edilmiş
tir? 

Bunlar kimlerdir ve hastalıkları nelerdir? 
2. Aynı hastalıklardan mustaribolan kaç 

mahkûm daha vardır? Bunların tahliyeleri hu
susunda ne düşünülmektedir? 

3. Anayasanın 97 nci maddesinin son fık
rasının verdiği salâhiyete binaen sürekli hasta
lık, sakatlık ve ihtiyarlık sebebiyle mahkûm
lardan bir kısmının cezalarının Reisicumhur ta
rafından kaldırılacağı geçen Kurban Bayramı
na takaddüm eden günlerde devamlı ısurette ya
pılan neşriyatla halka duyurulmuş ve Devlet 
Başkanı da bu neşriyatı teyit ve tasyibeder ma
hiyette müteaddit beyanlar vermiş olmasına 
rağmen sonradan bu yola ^gidilmesinden vazge
çilmesi sebepleri nelerdir? Sayın Devlet Başka
nına aftan vazgeçmesi için Hükümet tarafın
dan birtakım müşküller ve engeller çıkarılmış 
mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara) — Çok muhterem arkadaş
larım; Sayın arkadaşımız Reşat özarda'nm 
sormuş oldukları suale cevaplarımı arz ediyo
rum . 

' 1. Malûmları olduğu üzere C. M. Usulü 
Kanununun 399 ncu maddesi (mahkûmun mu-
sabolduğu hastalık hürriyeti bağlayıcı cezanın 
infazı halinde hayatı için katı tehlike teşkil 
ediyorsa) cezanın tehirini âmirdir. Yani mah-
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kûmun hastalığı ceza evi şeraitiyle telif edile-
miyecek duruma geldiği zaman bunların ceza
ları muayyen fasılalarla tehir olunarak serbest 
bırakılırlar. 

12.11.1962 0 : 1 
Arz ettiğim bu şartlar dâhilinde Yüksek 

Adalet Divanı tarafından mahkûm edilen siya
si mahkûmlardan bugüne kadar hastalıklarına 
binaen cezaları tehir edilmek suretiyle tahliye 
edilenlerin sayısı (21) dir. Üçü tahliyeden son
ra vefat etmiştir. 

Bu hususta keza bir cetvel mevcut bulun
maktadır. Eğer arzu buyururlarsa, bu cetvel
de mevcut bulunan isimleri Heyeti Aliyenize 
arz edeyim. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Lütfen. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Devamla) — Birinci kısım : 

Bu keyfiyet tatbikatta bu şekilde tecelli 
etmektedir. Mahkûmun müracaatı üzerine ve
ya re'sen lüzum görülünce muayenesi için en 
yakın tam teşekküllü hastanenin sağlık kuru
lundan alınacak rapor Adlî Tıp İşleri Meclisi 
tarafından tasdik edildiği takdirde mahkûmun 
cezası raporda belirtilen müddet için tehir edi
lir. 
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Yüksek Adalet Divanınca mahkûmiyetlerine karar verilip muhtelif ceza evlerinden C. M. U. K. nun 3 
hastalıkları dolayısiyle cezaları tehir edilip tahliye edilenlere ait listedir. 

Sıra Hükümlünün Mahkûmiyet müd. Teh 
No. adı, soyadı Hastalığının nevi Sene Ay Gün müdd 

1 Selim Ragıp Emeç 
2 Celâl Ramazanoğlu 

3 Mithat Dayıoğlu 

4 M. Reşit Tarakçıoğlu 
5 Ekrem Torunhı 

6 İshak Avni Akdağ 
7 Salim Conoğlu 
8 Selâhattin Ünlü 
9 Hamdi Tekay 

10 Rükneddin Nasuhioğlu 

Retinit dejeneratif ve komlieke katarakt 
Sağda kapsüler hemipleji kronik bronşit an-
fizel sol venrikül, arka yüzünde anoksemi ve 
şekerli diyabet 
Kronik bronşit anfizel arte liyoskleroz neticesi 
kalb yetmezliği 
Kalb mesane ve kemik arızaları 
Kaviteli her iki yukarıda sirtik sıtasiyone* 
açık akciğer tüberkülozu 
Sereproskleroz sereprovasküler ensüfizans 
Vasküler matürde sağ hemiperazi 
Tüberküloz corpulmonale 
Kavareli Rie tüberküloz 
Sağda senil katarakt başlangıcı, solda komplike 
katarakt bronşit ve esepsiyel hipertansiyon 
prostat hipretrofisi 
Fibroz tüberküloz 
Kroner yetmezliği 
Kroner yetmezliği 
Mütekemmiş taşlı Kolasist 
Sol bacakta bulger hastalığı 
Kalb kifayetsizliği 
Tüberküloz 
Sağda kuru perforesyon şekerli diyabet, hiper
tansiyon ve buna bağlı hipertansiyon 

2 — 6 ay 

— — 1 sen 

11 Sırrı Yırealı 
12 Hüsamettin Giray 
13 Rifat Bingöl 
14 Nazmi Ataç 
15 Şevki Hasırcı 
16 Hüsnü Yaman 
17 Durdu Turan 
18 Dilâver Argun 

Not: 

1. İshak Atabey C. M. TJ. K. nun 399/2 nci maddesi gereğince cezası 6 ay tehir edilip tahliyeden son 
2. Kâmil Tayşi C. M. TJ. K. nun 399/2 nci maddesi gereğince cezası 6 ay tehir edilip tahliyeden son 
3. Zihni tiner C. M. Tl. K. nun 399/2 nci maddesi gereğince cezası 6 ay tehir edilip tahliyeden son 

4 
5 

4 
4 
5 
5 
5 

4 
5 
5 
4 
5 
5 
4 
5 

15 

2 
— 

2 
2 
— 
— 
— 

2 
— 
— 
2 
— 
— 
2 
— 

— 1 
— 6 

— 6 
— 6 
— 6 
— 6 
— 6 

— 3 
— 3 
— 3 
— 3 
— 3 
— 6 
— 6 
— % 

— 6 

sen 
ay 

ay 
ay 
ay 
ay 
ay 

ay 
ay 
ay 
ay 
ay 
ay 
ay 
ay 

ay 
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Yüksek Adalet Divanınca mahkûmiyetlerine karar verilip Kayseri Ceza Evinde bulunan 
hastalıklan sebebiyle Devlet hastanesinde ve ceza evi revirinde tedavi edilenlere ait liftte 

Sıra Hükümlünün 
No: Adı, Soyadı 

1 Celâl Bayar 
2 Celâl Yardımcı 
3 Emin Kalafat 

4 Ekrem Anıt 
5 Selim Yatağan 
6 Hüseyin Ortakçıoğlu 

7 Kemal Serdaroğlu 
8 Kemal özer 
9 îzzet Akçal 

10 Nuri Togay 
11 Cemal Tüzün 
12 Vacit Asena 

13 Ethem Yetkiner 
14 Refik Koraltan 
15 Hüseyin Fırat 
16 Nurettin Aknoz 
17 Abdullalh Aker 
18 Mustafa Çürük 
19 Hulusi Timur 
20 Abidin Potuoğlu 
21 H. Zeki Tiğrel 

22 Veysel Oran 
23 Niyazi Soydun 
24 Ebubekir Develioğlu 
25 Ali Gürün 

NOT : 

Behçet Vz 

[1] îsteği üzerine 
[2] îsteği üzerine 
[3] îsteği üzerine 
[4] İsteği üzerine 
[5] îsteği üzerine 

Hastalıklarının neVi 

Hipertansiyon ve divertikülosis 
Peri Anal apse 
Hyopik Kro. ıglokom ve Mitral 
stenosu 
Plylor stenosuntan ameliyatlı 
Müzmin Romatizma 
Kapalı Ak. Tbc. ve Mitral Ste
nosu 
Angine Polliküler 
Gripal înfeksiyon 
Diabet 
Sağ ayak bileğinde Torsin 
Angine folliküler 
Kapalı Ak. Tb. ve umumi beden 
zafiyeti 
Melenkolik reaksiyon 
Gut 
Gripal infeksiyon 
Kalp yetmezliği 
Umumi beden zafiyeti 
Düodeonun ülseri 

fBöibre!k taşı krizleri 
Müzmin kole'sistik 
Müzmin bronşit Anfizem Kalp 
yetmezliği 
AıUhrosis 
Melenkoli '• ••'., 
Apandisitten ameliyatlı 
Pyüri 

Ür<eterde Kurbür [51 

Konya Ceza Evine nakline emir verilmiştir. 
Ankara 
Toptaşı 

Ceza Evine nakline emir verilmiştiı 

Yatma karari veren 

Devlet Hastanesi 
Sağlık Kurulunca revirde 

» 
» 
* 

> » 
» > 
» » 

Ceza Evi Mütethassısı 
» » 
» » 
» > 
> » 
» » 

» » 
» » 
•» » 
» » 
•» » 
» » 
» > 
» •» 
» » 

» » 

» 
;» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
> 
> 
> 

[1] 
» m 
» 

> 
Devlet Hastanesinde 

» 
» 
» 

" _ ; • ' ' • " ' ' ' . 

Ceza Evine nakline emir verilmiştir. 
Develi Ceza Evine nakline emir verilmiştir. 
îzmir - Urla Ceza Evine tıaldedilmişir. 

» [31 
[41 

» 

-
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Tabiî bu affedilenlerin birçokları evlerine git

mişlerdir. Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın özarda. 
EEŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarını, Sayın Bakanın vermiş 
oldukları izahattan dolayı, kendilerine çok teşek
kür ederim. Ancak, sözlü sorum ikti kısımdan 
ibarettir. 

Bunlardan birincisi: Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun 399 ncu maddesi gereğince, adli
ye makamlarının yetkisi dâhilinde bulunan kı
sımdır. Bu madde ile ilgisi olan hastaların, bir 
müddet için cezaevlerinden çıkarılması ile ilgili
dir. 

İkincisi: Anayasamızın 97 nci maddesinin son 
fıkrası gereğince, Sayın Devlet Başkanına veril
miş olan yetkinin kullanılıp kullanılmaması ve 
neden kullanılmadığı meselesi idi. Sayın Bakan 
•ancak Vekâletin yetkisini kullanmak suretiyle 3 
ay, 5 ay ve nihayet 6 ay müddetle sıhhi durumu 
dolayısiyle ceza evinden tahliye edilmiş olan has
ta mahkûmlardan bahsetmiş, sorumun ikinci kıs
mına temas etmemiştir. 

'Halen ceza evinde bulunan mahkûmların mü
him bir kısmının, ne ağır ve kötü hastalıklara 
müptelâ olduklarını burada Sayın Bakanım ağ
zından işitmekle cidden müteessir olduk. Onların 
içerisinden iki tanesi «Melenlkoli», bir tanesi «Ru
hi hastalık» t ır ki, bunların yaşlarını nazarı iti
bara alacak olursak, bu hastalıkların ceza evinde 
asla tedavi edilemiyeceğini bilmek icap eder. 
Kaldı ki, bugüne kadar hasta mahkûmlaryı, bir 
süre için dahi olsa, ceza evlerinden tahliyeleri 
hususunda bir tefrik gözetilmiş, ancak hafif ce
zalı olanlar bu hükümden istifade ettiril'miş, 
ağır cezalı olanlar ise bundan istifade ettirilme
miştir. 

Buna iki misal arz edeceğim,: Birisi katarak-
tan muztarip bulunan ve muvakkaten tahliye edi
len Selim Ragıp Emeç, diğeri de Katarak başlan
gıcı olan ve yine muvakkaten tahliye edilen Rük-
neddin Nasuıhioğlu. Halbuki aynı ceza evinde bu
lunan ve yalnız Katacaktan değil, rüyet kabiliye
tini tamamen kaybetmiş olan Emin Kalafat ka
nunun bu hükmünden istifade ettirilmemiştir. 

Yine hepimiz şahit Olduk, biliyoruz, Tevfik 
İleri artık tedavisi imkânsız kanser hastalığına 
ımüptelâ olmuş, bunun asla iyileşmesine imkân 
olmadığı raporla belirtildiği hailde, muvakkat bir 
bir zaman için dahi, h'içolımazsa ölümünden 15 
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gün evvel, ceza evinden ve hastaneden çıkarılma
sı suretiyle, ailesinin yanında, evindeki yatağın
daki rahat döşeğinde ölmesine imkân verilmemiş, 
bu lütuf ondan esirgenmiştir. Bu bakımdan Hü
kümetim bu mevzularda çok hassas davranmasını 
ve insani olan bu imkânların siyasi mahkûmlara 
sağlanmasını, huzurunuzda istirham ederim. 

•Sonra, sözlü sorumun ikinci kısmı cevapsız bı
rakıldı. Birinci Koalisyon zamanında, gerek 
Adalet Bakanı Sayın Kurutluiğlu'nun ağzından, 
gerekse o zamanın Sağlık Bakanı Sayın Suat Se-
ren'in ağzından bizzat işittim. Hattâ Sayın Su
at Seren bir gün Adalet Partisi Grupuna gelerek, 
«Müjde arkadaşlar, Sayın Devlet Başkanımız be
nimle Adalet Bakanını çağırdı, derhal Kayseri'ye 
gidiniz, oradaki yaşlı ve hasta mahkûmları tesıbit 
edip listesini getiriniz. Onları derhal Anayasa
nın 97 nci maddesinin son fıkrasının bana ver
diği yetkiyle serbest bırakacağım.» dediğini biz
lere söyledi. Sayın Devlet Başkanının bu beya
natları gazetelerde defaatle neşredildi. Geçen 
Kurban Bayramına tekaddüm eden günlerde bir
çok gazeteler her gün Devlet Başkanının beyanat
larına izafeten Kurban Bayramında affedilecek 
hasta ve yaşlı mahkûmların isimlerini neşret
mekle vatandaşları biraz ümide kaptırdılar. 

Filhakika Anayasanın 97 nci maddesi Devlet 
Başkanının vazifelerini sayarken şöyle demekte
dir : 

«Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiy
le belirli kişilerin cezalarını hafifletebilir veya 
kaldırabilir.» Biz, sayın Devlet Başkanının, Ana
yasanın kendisine verdiği bu yetkiyi kullanmak 
istediğini biliyor ve bunda da samimî olduğuna 
inanıyoruz. Ancak Anayasanın bu maddesinin 
komisyondaki müzakeresi sırasında, zabıtlarda 
da mevcudolduğu üzere, Devlet Başkanının bu 
yetkiyi kullanabilmesi için Adalet ve Sağlık Ba
kanlarının ve Başbakanın bir kararname hazırla
maları ve onlardan bu teklifin yapılması lüzumu 
ileri sürülmüştür. Bu kolaylığın Hükümet tara
fından gösterileceği ve Sayın Devlet Başkanı 
tarafından da esirgenmiyeceği kanaatindeyiz. Biz, 
Hükümet teşkil eden kıymetli zevattan istirham 
ederiz. Biz, demokratik rejimin yapımı, kurulma
sı, yerleşmesi mücadelesi içerisindeyiz. Hepimiz 
faniyiz, bizlerden evvel gelenlerin hiçbirisi sağ 
kalmadı, elbette hepimiz bir gün toprak olup gi
deceğiz. Ancak, bu demokratik rejimin yerleşme
sinde, tutulmasında birbirimize iyi niyetle, müş-
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fik bir kalb ile davranmak mecburiyetinde oldu
ğumuzu da hatırlatmak isterim. Biz artık geç
miş olan her türlü husumetlerin izlerini ortadan 
kaldıralım ve bu memlekette ister beş siyasi par
ti, isterse 10 siyasi parti olsun, hep birlikte el 
ele, kardeşçe, beraberce, nurlu istikballere doğ
ru, bir kardeşlik havası içerisinde adım atıp yürü
yelim. Bizim millet olarak nurlu istikbale cesa
retle yürüyebilmemiz ve bu memleketi, muhtac-
olduğu hakikî kardeşlik sevgi ve muhabbetine ka
vuşturmamız için az çok karşılıklı fedakârlık yap
mamız icabediyor. Geçmiş hâdiseler tarihe mal 
olacak ve elbette ki tarih, bir gün hakikatleri ol
duğu gibi yazacaktır. 

Ancak, bu memlekette 10 sene müddetle Dev
let Başkanlığı yapmış, dâhilde ve hariçte Türk 
milletini temsil etmiş, on sene müddetle bu Mec
lisin Riyaset kürsüsünü işgal etmiş ve bugün yaş
ları 80 i bulmuş ve ağır hastalıkların pençesinde 
kıvranmakta olan kimselerin bugün ceza evi köşele
rinde canvermeleri, çürütülmeleri ne Hükümet, 
ne Meclis ve ne de Türk milleti için şeref verici 
bir hâdise olmasa gerektir. 

Binaenaleyh, şayet Hükümet, Devlet Başkanı
nın kullanacağı bu yetkide kendilerine yardımcı 
olurlarsa, ilerde yeni bir af kanununu dahi dü
şünmeden, buna asla mahal kalmadan, bugün ağır 
hastalıkların pençesinde kıvranmakta olan bu gibi 
siyasi mahkûmlar p^rderpey tahliye edilirler ve 
memleketin bir derdi de böylece kapanmış olur. 
Tamamen arzum budur. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Adalet ve Millet Partisi Milletvekille
rinden alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz, sayın Adalet Baka
nı. 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; 
sayın Reşat Özarda arkadaşım, burada insani 
hisleri izhar buyurdular. Fakaıt, bizler kanunlar
la ve taleplerle mukayyet olan insanlarız. Eğer, 
kanunun müsaade ettiği bir husus hakkında bir 
durum icabederse, elbette ki bunun tahakkuku 
için ortada bir talebin vukubulması lâzımgelir. 
Veyahut kanun, her hangi bir talep beklemeden 
hareket etmeyi emrediyorsa re'sen harekete ge
çilir. 

Evvelâ şunu arz etmek isterim ki, bütün ya
pılmış olan muameleler ve tahliye muameleleri 
bir sıhhi heyet tarafından verilmiş raporlara 
müstenittir. Bu, sıhhi heyetinin vermig olduğu 
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raporda, hapishanede ıhastalığın tedavisinin 
mümkün olmadığı beyan edilir ve mutlaka dışar-
da tedavisi, evinde tedavisi lüzumu gösterilir. 
Bu raporu adlî t ıp meclisi tasdik ettikten sonra 
Vekâlet gereğini ifa eder. Binaenaleyh, Vekâlet 
kendisi, ancak adlî tıp tarafından tasdik edilmiş 
ve tahakkuk ettirilmesi istenmiş heyeti sıhhiye 
raporunu elde ettikten sonra gerekli infazın tehi
ri muamelesini yapar. Nitekim bu muameleler, 
demin listelerde okuduğum gibi, mütaaddit de
falar yapılmış bulunmaktadır. 

Kocama, hastalık gibi hususlarda Cumhur
başkanının hususi ,af salâhiyetini kullanması 
keyfiyetine gelince; hakikaten buyurdukları 
gibi; bu Anayasanın müzakeresi sırasındaki 
zabıtlardan anlaşılmaktadır, Hükümetin ha-
zırlıyacağı bir kararname Reisicumhur1 tarafın
dan imza edilmek suretiyle tekemmül ve te
kevvün edecek bir muameledir. Fakat böyle 
bir muamelenin yapılabilmesi için evvel emir
de bir talebin vukuu lâzımgelir. Bendenizin 
zamanı vekâletimde böyle bir taleb vâki ol
muş değildir. Benden evvel böyle bir mua
meleye tevessül edildiği hususunda beyanda 
bulundular. Bu hususda bendenize intikal et
miş bir malûmat yoktur. Bendeniz Adalet Ba
kanlığı görevine geldiğim zaman ve o günden 
beri, ceza evinde bulunan her hangi bir hü
kümlü hakkında kanser hastalığı şayiası işit
medim. \ 

Anayasada yazılı maddeye istinaden, bu 
mahkûmların Reisicumhur tarafından affedil
meleri hususunda bir talebin vukuuna şahit ol
madım ve bugüne kadar da böyle bir şey ol
duğu bana söylenmedi. 

Muhterem özarda 'ya sözlü sorusu müna
sebetiyle vereceğim cevabı hazırlarken, daha 
evvel böyle bir talebin mevcudolmadığı bana 
vekâletim mensupları tarafından da söylen
di. Eğer böyle bir talep bulunsaydı, mut
laka söylerlerdi. Talep vâki olduktan sonra 
alelusul kanuni merasim lâzimeleri ifa edilir 
ve gerekirse Sıhhiye Vekili, Adalet Vekili ve 
Başvekil tarafından imzalanacak bir kararna
me Reisicumhurun tasdikine sunulur. Böyle 
bir talepten bendeniz haberdar değilim. Demin 
Sayın Sıhhiye Vekili arkadaşımla konuştum, 
kendileri de böyle bir talepten haberdar olma
dıklarını beyan ettiler. 
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Hâdise bun'dan ibar'ettir. Durumu arz et

tim. Hürmetlerimle efendim. 
BAŞKAN — Sayın özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baka

nın, ikinci defa vermiş oldukları izahattan 
dolayı kendilerine tekrar teşekkür ederim. 
Sayın Bakanın hüsnüniyetine kaani olmalkLa 
beraber, şunu da arz edeyim ki, kendilerin
den levvel bu talepler yapılmış ve reddedil
miştir. Her halde bunun için olacak ki, bu 
'husus kendilerine aksettirilmemiştir. Ancak, 
Sayın Bakan burada sarahaten tavassut bu
yurup Anayasanın Devlet Başkanına vermiş 
olduğu yetkileri kullanmakta ona yardımcı ola
caklarını beyan ettikleri takdirde neticesinin 
müspet olacağını tahmin ediyorum. Kaldı ki, 
Anayasamız, hiçbir suretle müracaatı şart koş-
mamalktadır. Bunun geçmişte misali de var
dır : O kadar tuhaf bir misal ki, 1956 da bir 
kadın, o zamanki Devlet Başkanına haka
retten mahkûm olnıyor, bilâhara bu kadının 
hasta olduğu gazetelerde yazılıyor. O zama
nın Devlet Başkanı Celâl Bayar bunu okudu
ğu zaman yetkisini kullanıp «Bu kadını af
fettim» diyor ve kaldım çılkarıyorlar. Ana
yasamızda müracaatın şart olduğuna dair hiç
bir1 hüküm yoktur. Bununla beraber mutla
ka müracaat icabederse bu müracaat elbette 
yapılacaktır. 

Sonra, Sayın 'Devlet Başkanının yetkisini kul
lanacağı şahıslar arasında yalnız hasta olanlar 
değil, Anayasanın «kocama ve ihtiyarlık» tâbi
rini kullandığı kimseler de vardır. Bunların içe
risinde 80 yaşında insanlar' var. Memlekette ıço'k 
azdır, Ibıı yaşta olanlar. (Bu itibarla, ıSaym Ada
let Bakanının (buradaki ve 'hu yoldaki beyanat
larını Sayın Devlet Başkanının yetkilerini kulla
nacaklarının teminatı ve müjdesi olarak kabul 
ediyor ve kendilerine ibu bapta 'teşekkür ediyo
rum. Elbette, yakın bir âtide, İm hayırlı teşebbü
sün neticelerini (Hükümet olarak bize .gösteririer-
»se kendilerine müteşekkir kalacağımızı arz etmek 
isterim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
iSayın arkadaşlar; 1962 yılı Bütçe Kanununa 

Ibağlı cetvellerde değişiklik yapılması 'hakkındaki 
Kanuna verilen oyların Sonucunu arz ediyorum: 
Oy sayısı ('177), kabul (168), ret (2), çekinser 
(7) dir. Gerekli çoğunluk sağlanamadığından !ge-
Jecek Birleşimde tekrar oyunuza 'sunulacaktır.' 
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12. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, 

memleketimizde ağır işliyen, pahalı, bürokratik, 
mesuliyet ve salâhiyet münasebeti belli olmıyan 
teşkilâtın düzeltilmesi hususunda ne, düşünüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/409) 

'BAŞKAN — Ali Dizman?.. IBurada. Sayın 
'Başbakan?.. Yok. Adına cevap verecek (Bakarı var 
ıın?.. Yok. Soru ıgelecek (birleşime bırakılmıştır. 

13. — Samsun Milletvekili Mehmet Başaran
ın, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının işlemlerine 
ait bilgiyi «KİM» dergisine verenler hakkındaki 
tahkikatın neticelenip neticelenmediğine dair 
sözlü soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı ye
rine Devlet Bakanı Raif Aybar'ın cevabiyle Ma
liye Bakanı Ferid Melen'in bu konudsı açıkla
ması (H/411) 

(BAŞKAN — Mehmet Başaran?.. (Burada, Sa
yın İmar ve İskân Bakanı?.. Yok. 

DEVLElT ©AKANI RAİF AYİBAR (Anka
ra) — Ben cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İmar ve İskân Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi saygılarımla rica ederim. 

iSam'sun Milletveki] i 
Mehmet Başaran 

1. Bankalar Kanununun, Ticaret Kanunu
nun bilhassa menedici âmir hükümlerine rağmen, 
4 Temmuz 1962 tarihli «KİM» dergisine verilen 
Türkiye 'Emlâk Kredi Bankası muamelelerine ait 
malûmat ve müstenidatı muhtevi evrakın kimin 
tarafından verildiği hakkında yapıldığı istihbar 
edilen tahkikatın neticesi alınmış mıdır? 

2. Tahkikat neticesi 'bugüne kadar alınma
mışsa sebebi nedir? 

3. Tahkikat neticesi alınmışsa kim suçlu 'gö
rülmüştür? 

4. Suçun tesbiti tarihinden bugüne kadar 
suçlu hakkında ne muamele yapılmıştır?. 

•fi. Henüz bir muameleye tevessül edilmeni iş
se sebebi nedir? 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı. 
İMAR VE İSKÂN'BAKANI YERİNE DEV

LET BAKANI RAİP AYBAR (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlarım, Samsun Milletvekili Sa
yın Mehmet Başaran arkadaşımızın 'Emlâk Kredi 
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Bankasının işlemlerine ait 'bilgiyi «sKİÎM» dergi
sine verenler (hakkında talhkikatın neticelenip ne
ticelenmediğine dair olan somlarına İskân Baka
nı Isıfatiyle cevaplarımı ar/ ediyorum. 

1. ıKim dergisinin 4 Temmuz 1962 tarihli ve 
209 sayılı nüshasında «Yolsuzluklar» başlığı al
tındaki neşriyat dolayısiyle, keyfiyeti basına in
tikal ettiren şahsın tesbiti için Bakanlık Teftiş 
Kurulu •vazifelendirilmiş ve müfettişlerce 'bu hu
susta yapılan tetkikat sonuçlandırılmıştı. 

2. Yukarda izah olunduğu üzere tetkikat bu
gün için ikmal edilmiş vaziyettedir. 

!•{. Bu hususta tanzim olunan 3 Ağustos 1%2 
tarihli rapora ıgöre keyfiyeti basma intikal etti
ren şahsın Emlâk Kredi Bankası Genel Müdür 
Yardımcısı Rasinı Onikinci »olduğu kanaatine va
rılmıştır. Bu zat hakkında da buıgün Bankaca 
yapılmış olan muamele, bu zatın Bankadan baş
ka 'bir vazifeye nakledilmiş olması şeklinde bir 
neticeye müncerdir. 

4. Bahis konusu i'.iü, 7129 sayılı Bankalar 
ıKanununun 74 ncü maddesinde temas edilen ban
ka sırrını ifşa fiilini teşkil etmektedir. 

Aynı kanunun 80 nci maddesine ıgıöre Banka
lar Kanununda yazılı suçlardan dolayı tetkikat 
icrası için Cumhuriyet Savcılığına müracaat yet
kisi Maliye (Bakanlığına aittir. 

Bu suretle Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
idari vesayet, müessesesi olan İmar ve İskân Ba
kanlığının bu hususta resen Cumhuriyet savcılı
ğına müracaat yetkisi yoktur. Kanun vâzu 'bu ka
bil suçlarda takibat icrasını yazılı talebe bağlı 
kılmakta ve ıbu 'husustaki takdir hakkını da Ma
liye Bakanlığına tanımış bulunmaktadır. 

Maliye Bakanlığı keyfiyetten malûmatlardır. 
Takdir hakkını kultaımıak Maliye (Bakanlığı tara
fından ücra edilecek bir (husus olduğundan, İmar 
ve İskân Bakanı ısıfatiyle sorunun üzerinde başka 
türlü »ve dalha far/la malûmat iver m ok bize düştüğü 
kanaatinde olmadığımı arz ederim. 

BAlŞKAıN — Sayın (Başaran. 
MEHMET BAŞARAN (Samsun) — Sayın 

Başkan ve sayın arkadaşlar; İmar ve İskân 
Bakanı yerine cevap veren sayın Bakanın 
izahatı ile şahsan tatmin olmuş değilim. Şöyle 
ki : Beyanlarında bu hususta bankanın gizli 
surlarını dışarıya veren bir memur arkadaşın, 
isminden de bahsettiler. Bu memur arkadaşı 
da bankadan uzaklaştırmak suretiyle, bir diğer 
vazifeye tayin etmekle, işi kapatmış bulun-
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maktadırlar. Durum ise hakikatte acıdır ar
kadaşlar. 

Daha evvel bu arkadaş Ziraat Bankasında 
uzun zaman çalışmış, orada geçinememiş, bir
çok kötü halleri üzerinde toplamış ve nihayet 
ihtilâlden sonra, Emlâk Bankasında vazife 
almıştır. Almış olduğu vazife hepinizin bildiği 
üzere Umum Müdür muavinliğidir. Bu arada, 
bu vazifede çalışırken, bankaya ait olan bir
çok gizli sırlan dışarıya vermek suretiyle, ban
kanın gizliliğini yok etmiş bulunuyor. 

Bu hususta geniş ve açık kanunlar vardır. 
Bunun hakkında bir muamele yapılmamıştır. 
Bankaları mürakebe eden vekillerin bu durumu 
bilmelerine rağmen ve bu zatın mahkemeye ve
rilmesi icabederken, işittiğimize göre; diğer 
bir yere nakledilmiş, yüksek bir vazifeye alın
mış bulunuyor. Ne dereceye kadar doğru ol
duğunu bilemiyorum. Fakat maalesef bir yere 
devam ediyormuş. Bakandan tekrar istirham 
edeceğim, Yüksek Murakabede olduğu bahse
dilmektedir, bu hususta malûmat nea ediyo
rum. 

Şimdi bu hususta, Bankalar Kanununun 74 
ncü maddesi sarihtir, okuyacağım: 

«MADDE 74. — Sıfat ve vazifeleri Sırların 
İfşası dolayısiyle vâkıf oldukarı, bankaya 
veya bankanın müşterilerine ait sırları salahi
yetli mercilerden gayrısma ifşa, eden banka 
mensupları ile sair vazifeliler, bir aydan bir 
seneye kadar hapis cezası ve 500 liradan 
2 000 liriaya kadar ağır para cezasına mahkûm 
edilirler. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı kimseler bu sır
lan kendileri veya başkaları için menfaat temi
ni maksadiyle ifşa ederlerse 6 aydan 2 seneye 
kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılmakla beraber, 
ayrıca, daimî veya muvakkat olarak bankalar
da istihdamdan menedilmelerine veya memuri
yetten mahrumiyetlerine de hükm olunur.» den
mektedir. 

76 ncı madde ile de şu hüküm vazedilmek
tedir : 

«Asılsız neşriyat ve haber yayma» 

«MADDE 76. — Bir bankanın itibannı kı
rabilecek veya şöhretine veya servetine zarar 
verebilecek bir hususu isnadeden veya bu yolda 
asılsız haber yayanlar üç. aydan iki seneye ka-
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dar hapis, 500 ıliradan 5 000 liraya kadar ağır 
para cezasına mahkûm edilirler. 

Bu fiilin, Basın Kanununda yazılı neşir 
vasıtalarından biri ile veya radyo ile işlenme
si veya nakledilmesi halinde 6 aydan 3 seneye 
kadar hapis ve 1 000 liradan 10 000 liraya kadar 
ağır para cezasına hükmotlunur.;» 

Arkadaşlar, burada gayemiz şahıs değildir. 
Bu durumda sayın Vekil arkadaşımız diyorlar 
ki «Bu hususu ancak Mlaliye Bakanlığı tahkik 
eder, veya tahkik edip adlî mercilere verir.» 
Bu maddeler içinde Maliye Bakanlığının kendisi 
ile ilgili bir bankada çalışan zevatla alâkalı ol-
mıyarı hususlar mevcuttur. Bu hususta da 
kayıtlıar vardır. Doğrudan doğruya Maliye Ba
kanlığı değil, memurun çalıştığı yerlerde mü
essese müdürleri, kendisi hakkında muamele 
yapabilirler ve o şahsı mahkemeye verebilirler. 

üzüldüğümüz nokta şudur ki, hakikaten 
memlekete uzun zaman çalışmış bir memur, mem
leketin sırlarını kötü bir şekilde kullanmakta, 
belki bununla menfaatini sağlamakta, belki 
de memlekete zarar vermektedir. Bu böyle ol
makla beraber, yine aynı memurun başka bir 
yerde hem de mühim bir yerde vazife görmekte 
devam etmesi, bizleri üzmektedir. Hassaten 
istirham edeceğim; Bir yerde vazife görüyor
sa bu kürsüden vazifesinin şeklini belirtsinler 

/ ve bizler de bundan haberdar olalım. 
Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan 
DEVLET BAKANI RAİF AYBAR (An

kara) - Efendim muhterem arkadaşım tatmin 
olmadıklarını söylediler. Belki daha kesin cevap 
beklemekde idi iseler, ki öyle olduğu anlaşılı
yor. o noktadan benim beyanımda tam bir itmi
nan bulmamış olmaları mümkündür. 

imar ve İskân Vekâleti Vekili sıfatiyle, bu 
soru aktualitede bulunan bir mesele halinde 
gündeme girmiş olduğu için, vekâlet etmekte 
bulunduğum iki günün üçüncü gününde dahi 
dikkat edildiyse sureti mıahsusada burada bek
lemek suretiyle bu soruyu muallâkda ve intizar
da bırakmak istemiyen bir halde cevaplandır
mak için, burada oturuyorum. Mesele bence, 
bir bankanın üzerinde şu veya bu şekilde açıl
mış olan ve neşriyata intikal etmiş bulunan 
bir polemiğin, icabmca ve miktarınca Meclis 
kürsüsüne getirilmiş olan şeklinin bir neticeye 
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müncer kılınması idi. Ve soruyu asıl portesinin 
içerisinde cevaplandırmak için de bu üslûbu 
ve bu kadarı ihtiyar ettim. 

Şimdi arkadaşım derler ki, efendim, böyle 
bir zat üzerinde böyle bir teşhis konduğuna gö
re, bir banka memuru üzerinde yapılan mua
mele ve takibatın dozu ve merhalesi kâfi de
ğildir. Bir kanunun anlaşılması hususunda, Ve
kâletin noktaı nazarı; bu suçun müddeimumili-
ğe sevkedlecek bir kemâlde bulunduğunun Ban
kalar Kanununun yürütümünde Maliye Vekâ
leti foksiyonu olarak tesbit edilmiş olması do-
layısiyle, Maliye Vekâleti bu kanaate varmak 
noktasına geldiği zaman suçu takibe sevkeder 
şeklindedir. İskân Vekâletinin kanaati budur. 
Bu fiilin, yani bu neşriyata bir banka vazife-
darınm sebep olduğu ve ifşanın ona dayandı
ğı noktası bir müfettiş tetkikinin kanaati ola
rak toplanmış; amia herhalde anasırı kâmileyi 
haiz ve şevke kâfi deliller mevcut ise o zaman 
arkadaşımın intizar ettiği takibat safhasına in
tikal eder. Aksi takdirde memurun hukukunda, 
vazifedarlar silsilesi içerisinde tâyini muamele 
mevzuunda yapılacak iş, doğrudan doğruya her 
hangi bir müddeiumumiliğe müracaat veyahut 
suçlu ve maznun haline sokmak değil, 
başka tedbirlerle de meseleyi şimdilik ve icabı 
gibi halletmeye çalışmaktır., işte o icabı gibi 
halletmenin bir parçası olarak, bu nevi sırların 
bulunup da çıkartılabileceği bir noktada şöyle
sine bir gölgeli kanaatin altına düşmüş olan bu 
zat, bu bankadan uzaklaştırılarak bir başka ye
re, daha doğrusu eskiden çalıştığı bir vazifeye, 
ihtilâlden evvel çalışmakta bulunduğu bir vazi-
feve iade edilmiş haldedir. 

Şimdi, bundan fazlasını şu merhalede söyle
meye benim dilim varmaz, itham kolay şeydir, 
ama bir memurun hakkında yapılmış olan bir 
neşriyatın, bir tahkikat ve teftiş neticesinde, ge
lip gelip oraya dayanmış bulunmasından hâsıl 
olmuş kanaatle, bir memurun, öyle söyledikleri 
gibi cezai maddelerin tahdidi altında bulunan 
bir fiilin maznunu haline itilivermesi başka şey
dir. Bu merhaleye henüz gelmemiş bu iş. Gelme
diği için de bu ameliye yapılmamıştır. Geldiği 
gün ve bu ameliyeyi yapmaya salahiyetli olacak 
olan her hangi bir merci tarafından bu iş yapı
lır. arkadaşım bundan da emin olsunlar. 

Bir noktada kendileriyle katî olarak berabe
rim .- Bir bankanın böylesine salahiyetli bir vazi-

— 106 — 
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fesinde oturmakta bulunan insan, eğer bu nevi 
neşriyatın membaı haline gelirse, banka değil 
doğrudan doğruya .memuriyet hukuku icabı, ve 
böyle makamlarla irtibat derecesine göre her
halde oradan kopartılması lâzımgelen bir fiil iş
lenmiş olur. Ama bu noktadaki vuzuh, sureti 
şevke ve zamanı şevke müessirdir. Bunu da lüt
fen kendileri kabul buyursunlar. 

ASIM EREN (Niğde) 
istiyorum. 

Usul hakkında söz 

BAŞKAN — Buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

larım, bundan epeyce zaman evvel yüce Mec
liste, gene şahsi bir sözlü soru münasebetiyle 
muhterem bir üye arkadaşımızın, kürsüden şah
sın şeref ve haysiyetine dokunarak, sözlü so
ru hacminin - dışına taşarak konuşmuş olması 
dolayısiyle kürsüde söz istirham etmiş, ve bunnu 
doğru olmadığını, Millet Meclisi kürsüsünü, söz
lü soru hacmim taşarak hiçbir zaman delile da
yanmayan şekilde, yani adlî kesin hükümlere bağ
lanmamış durumlarda tariz vasıtası yapmamak 
icap ettiğini arz eylemiş idim. Muhterem Sam
sun Milletvekili Mehmet Başaran arkadaşımızın 
okunan sözlü soru metninde de Emlâk Kredi Ban
kası eski Umum Müdür Muavininin bir vakit Zi
raat Bankasında memur iken yaptığını iddia etti-

. ği kötülüğe temas edilmemiştir. Banka, bu vesi
le ile kendisini çıkardıktan sonra, he
nüz kendi hakkında lüzumu muhakeme kararı ve
rilmemiş, yani Maliye Vekâleti de bu zat hakkın
da takdir hakkını henüz kullanmamış ve memur 
hakkında idari tasarruf olarak da, yalnız yer de-

. ğlştirme işlemi yapılmış olmasını vesile ittihaz 
, ••• ederek, onun sözlü soru dışı mazisini karanlık 

gösterecek şekilde konuşmasını bendeniz Anayasa 
., İ1Q fertlere, dibace metinlerde, verilmiş olan in-
, san haklarına, şahıs şeref ve haysiyetlerine hür

met hakkına aykırı bulurum. Bir sözlü soru ve
silesiyle kürsüde daima bu türlü yollara gitmek 
gibi bir teamülün de tesisine yol açar. Bu bakım
dan usule uygun olarak, arkadaşlarımdan ve 

t Mehmet Başaran arkadaşımdan bilhassa istirham 
ediyorum, bir ihbarları varsa savcılık makamı 
ve Maliye Bakanı vardır, o makamlara mâru
zâtta bulunurlar, bir dilekçe ile ihlbar edebilir
ler. Ancak Millet Meclisi kürsüsünü, sübut bul-

v # mamış delillere dayanmamış şekilde vatandaşların 
şeref ve haysiyetine teoav% vasıtası kılmak doğ-
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ru değildir, istirham ediyorum, bu yola gitmi-
yelim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren'in beyanlarını 
dinlemiş bulunuyoruz, içtüzük gereğince, sözlü 
sorular; bir milletvekilinin bir Bakandan her 
hangi bir işlem veya iş hakkında edineceği bilgi 
yönünden mütalâa edilmektedir. Bu bakımdan 
milletvekili, her türlü soruyu Bakandan sorabilir 
ve Bakan da cevap verelbilir. Bunun için bir 
üçüncü şahsın araya girmesi normal içtüzük ba
kımından doğru değildir. («Niye söz verdin?» 
sesleri) Efendim, usul bakımından tekaddüm 
ederler, onun için söz verdim. 

Buyurun Sayın Başaran. 

MEHMET BAŞARAN (Samsun) — Muhte
rem arkadaşlarım, zannedersem, konuşmamı yan
lış izah ettim. Ben, Rasim Onikinci'den de, şa
hıstan da bahsetmedim. Vekil Beyefendi, çıktık
ları zaman; bu işin sonuçlandığından, ikmal edil
miş bir vaziyetin bulunduğundan bahsettiler. 
Sonra, tekrar bu işi yapanın da Rasim Onikin-
ci değil, başka bir şahıs olduğundan bahsettiler. 
Haddizatında isimden bahsetmeselerdi, ben de 
bu husustan bahsetmiyecektim. 

Arkadaşlarım, ben bir şahsa hürmet etmesini 
bilirim. Ben, şahıslar ceza almadan, hüküm giy
meden onlara iftira edecek şahıslardan değilim. 
Çok rica ederim, mebus arkadaşlarımız bu mevzu
da akıl vermeye kalkışmasınlar. Her kesin bir hu
susiyeti vardır. Bendeniz yeni Parlâmentoya 
gelmiş ve ilk konuşmasını yapan bir arkadaşını
zım. Dikkat ederseniz, hakikaten kültürlü arka
daşlarım karşısında sıkıldığımı, sıkılarak konuş
tuğumu fark edersiniz. Bana çok dokunan bir 
mevzuu ele aldım, memleketin bir yarası olan 
bir mevzuu ele aldım. Ben isimden bahsetmedim. 

' Vekil Bey bahsettiler. Müsebbibi Vekildir. Bir 
vazifeden -alınmış, diğer bir vazifeye verilmiş ise 
haksızlık olmuştur. O takdirde o vatandaşın hak
kını ben müdafaa edeceğim. 

Haddizatında burada suçlu görülmemişse ni
çin vazifeden alınmıştır? Suçlu görülmüşse niçin 
kendisine vazife verilmiştir? Durum böyle iken 
'bilhassa arkadaşımız vekâlet ettiği bir iki günde 
ancak bu kadar malûmat verdiler. Kendilerine 
teşekkür ederim. Madem ki, kendileri az malû
mat sahibi idiler, o halde burada asıl Bakanın 
gelmesini beklemek ioap ederdi. 
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Yalnız kendilerine buradan istirham edeyim; 

ben maalesef hukukçu değilim, onun için madde
sini alamadım ama özünü okumuşumdur. Bunun 
Maliye Vekâletiyle alâkası yoktur. Bu, doğru
dan doğruya Bankalar Kanununun 74 - 76 ncı 
maddeleriyle alâkalıdır. Bu memur, banka me
murlarından olduğu takdirde bu durumda doğru
dan doğruya Banka Umum Müdürü vazifelidir 
ve onun kendisi tetkikatı yapar diye maddede sa
rahat vardır. 

Şimdi, durum böyle. Diğer taraftan vatanda
şın durumunu ele almış değiliz. Benim üzüldü
ğüm nokta tekrar eski vazifesine verilmemiş ol
masıdır. Benim, istirham edeceğim husus şu ola
caktır: Haddizatında, bu arkadaş suçlu ise hiçbir 
vazife verilmemelidir. Suçlu değilse; aynı vazi
fesinde kalmalıdır. Durum bundan ibarettir. 
Başka şekilde meseleyi karıştırmamak suretiyle, 
çeşitli kılığa bürünmemesi icap eder. Belli ki, şu 
vaziyet bir bankanın gizliliğinin ortaya dökülme
sinin tevlidettiği bir durumdur. Burada neşri
yat vasıtaları hangisi olursa olsun bunun hakkın
da kanuni müeyyideler vardır. Burada bir tah
kikat şarttır. 

Hal böyle iken, hâlâ kendisi hakkında iyi bir 
sonuç alınamadığı bahsedilmekte ve zan altında 
kaldığını kendileri söylemektedir. Bu husus ken
dilerinin bileceği bir şeydir. Bunu belki daha 
da derinleştireceğiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI RAÎF AYBAR (Anka
ra) — Muhterem arkadaşım, demin öyle bir 
noktaya getirip koydular ki, istiyerek veya is-
temiyerek yani iki günlük bakan olarak bakan 
vekili olarak buraya çıkmış bulunmamı doğru 
bulmadılar gibi, ama muhterem kardeşim sizin 
sorunuzun cevabı bir bakanlıkça hazırlanır. Ve 
o cevap bakanlığın servislerinde hazırlanır, 
onu cevaplıyacak olan bakanın da önüne geti
rilir. Sizin sorunuzun mahiyeti, sorunun portesi 
ve hududu değil, iki günlük bir bakanlık, iki 
saatlik bir bakanlık halinde dahi bu sorunun 
cevaplarını tetkik etmiş olan bir bakanı kür
süye çıkacak kadar teçhiz etmiş olmaya kâfidir, 
bunun derinliği yaygınlığı ve sairesi olan dalı 
budağı olan ve bir kısmı toprağın altında, bir 
kısmı toprağın üstünde olan cinsten bir mesele 
olmak mahiyeti yoktur. Onun, onun için iki 
günlük değil, iki saaÛik bakan. olsam, dahi 
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ben bu soruyu cevaplamaya çıkarım. Hele bir 
bankanın efkârı umumiye önünde şu veya bu 
şekilde bir büyük meselesini, bir iç meselesini 
bir soru halinde hem gazetelere, hem soru dola-
yısiyle neşriyata intikal ettirmiş olan bir me
selesini kapatmayı bir vicdan borcu, yani Mec
liste muhasebesiyle sorunun muhasebesiyle ka
patmayı bir hizmet ve mesuliyet anlayışının 
icabı saydığım için böyle iki saatlik bakan dahi 
olsam gene çıkarım. Cevabınızı aldınız mı? Ya
ni sorunuzu tatmin edecek, burada bir hukuki 
ihtilâfımız var; ben diyorum ki, yapılan tah
kikin müncer olduğu nokta bir müfettiş tah
kikinin takdire müstenit zannıdır. isim zikret
mek lâzım idi. îsmi zikretmek lâzımdı, çünkü 
bu zan teftiş raporlarına geçmiş olarak o isim 
üzerinde toplanmıştır. Bunu Meclisten ve zatı-
âlinizden bu ismi saklamak doğru bulmadığı
mız için ismen koydu^t, ama kimseyi de hü
kümlü haline getirerek konuşmadık. Dikkat 
ederseniz bu noktaya son derece itina ettim. 
Çünkü, bir teftişin getirip getirip zan halinde 
bir yere dayadığı kanaat başka şeydir, anasırı 
maddiyesiyle müzminlik noktasına doğru va
rılmış olan bir memurun hali başka şeydir. 
tkinci hal sizin söylediğiniz mekanizmaların 
hepsini harekete getirir. Birinci hal birtakım 
idareyi tedbirlerle o muamele üzerinde yapıl
makta olan sair takibatın ve tetkikatm netice
lerinde husule gelecek kemale intizar eder. 
Nitekim bu ifşa edilen mevzuun Emlâk Banka
sının muamelâtı içerisinde hattâ bir heyeti 
umumiye toplantısı içerisinde görülmüş ve gö
rülmekte olan muhasebe safhaları vardır. îg 
başka tarafiyle konumuzun dışında olan tara-
fiyle de bankanın daha bu soru üzerindeki şah
sın durumunu tâyin etmenin katî safhası gel
meden evvel birtakım başka tetkikat safhasın
dan da geçtiği için bugüne kadar yapılmış 
muamele bu memurun evvelce bulunduğu yere 
gönderilmiş bulunması şeklinde bir tedbirdir. 
Bu tedbir bugüne kadar yapılmış teftiş sonun
da husule gelmiş kanaat için de kâfidir. Eğer 
bu kanaat dediğiniz kadar teorime müsait baş
ka anasırı maddiye o zaman da onlar yapılır. 
Özür dilerim, tekrar tekrar huzurunuzu işgal 
ettim. Ama arkadaşımız zannettiği veya zan
nettirmek istediği gibi gayrimücehhez olarak 
huzurunuza çıkmak durumunda olmadığımı bir 
kere daha ifade etmek isterim. 
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Melen. 
MALÎYE BAKANI FERlD MELEN — 

Efendim, bir noktayı açıklamak zaruretini 
duydum. Yapılan tahkikatta, şüphelerin, ih
barla muayyen bir zat üzerinde toplandığını 
gördüm. Takibat sonunda buna kanaat getiril
miştir. Ancak, «Bu mesele hakkında takibat 
yapılması hakkındaki kararı verip vermeme 
Maliye Bakanlığının takdirine kalmıştır, bir 
cezai muamele yapılmamış» diye buyurdu, ar
kadaşım. Filvaki böyle olmuştur. Meseleyi ba
na ilgili bakan arkadaşım iletti. Bir suiistimal 
hakkında bir ihbar vâki olmuş, ihbarı bu zatın 
yaptığından şüphe etmişler. O mesele bankanın 
umumi heyetinde takibedildi. Heyeti umumiye-
de Maliyenin de mümessili bulunuyordu. Mesul 
bakan beni haberdar etti ve ihbar tetkik edildi 
ve heyeti umumiye karar verdi. Bu birinci 
safha.... 

İkinci safha, bu ihbarı matbuata kim ver- | 

12.11.1962 O : 1 
mistir? Müfettişler tarafından yapılan tahki
kat neticesinde mukni bir delil bulunamamış 
olduğunu ilgili bakan bana bahsetti. Sadece 
bunun hakkında bir idari takibat yapılmış, 
bankadan uzaklaştırılmış. îcabederse tahkikat 
mümkündür, derinleştirilir. Bize intikal etti
rildiği takdirde Bankalar Murakıplığı vasıta-
siyle tetkik yapar ve Bankalar Kanununu ih
lâl eden bir şey mevcut ise elbetteki gereği ya
pılır. 

BAŞKAN — Başaran. 
MEHMET BAŞARAN (Samsun) — istemi

yorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın arkadaşlar, vakit gecikmiştir, ekseri

yet de kalmamıştır. 
14 Kasım 1962 Çarşamba günü saat 15 te 

toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,03 

. . . . > . . . >o< . . . < . . . . 
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1962 yılı Bütçe Kanununa bağk cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna verilen 

oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Savrun 
AFYON KARAHlSAR 
Veli Başaran 
Mehmet Turgut 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
ismail Gence 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Bozftepe 

ARTVİN 
Sabit Osıman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 177 

Kabul edenler : 168 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : 7 

Oya katılmıyanlar : 267 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
Ahmet thsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BlTLÎS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kâmil inal 

BURSA 
Hikmet Akalın 
I'Mip Küstü Akyürek 
Mustafa Tayyar 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna -
Mehmet Çdbacrıoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Şc raf ettin Konuray 
Cevat Önder 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Scyfi öztürk 
Ceiâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necnıeddin Küçüker 

HATAY 
Bahri Bahadır 

ÎÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Denmancı 
Celâl Küıç 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSTANBUL 
İbrahim A bak 
Ziya Altmoğlu 

Suphi Baykam 
MaiııııuL Rıza Bertaıı 
Nurettin Bulak 
Muhiddin Güven 
Ali (Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Zeki Zcren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
ihsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Ş in asi O sıma 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
thsan Şeref Dura 
Sabrı Keskin 
İsmail Hakkı Yılanlı-
O'ğlu 
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KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHÎR 
Memduh Erdemir 
Halil öznıeiı 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avrii Akşit 
Nurettin Akynrt 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
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Süleyman Çaplar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
ITurrem Kubat 
Ti 1 m i Okçu 

Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
fVvdet Oskay 

MUŞ 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

12.11.1962 O : 1 
ORDU 

Yusuf izzettin Ağaoğlı, 
Refet Aksoy 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

Muslihittin Oürer 
SAMSUN 

Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 

SİVAS 
Adil Al tay 
Rahmi Oünay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

TRABZON 
Naznıi ökten 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Kara hanlı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoglu 
tbrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Görcntaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğa: 
Turgut Nizarnoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pcstilci 

[Reddedenler] 
ADANA 

tbrahim Tekin 
ANKARA 

Nihat Berkkan 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

[Çekinserler] 
Kerem özcan 

BALIKESİR 

Kaya Bulut 

İZMİR 
Saim Kaygan 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

[Oya kahlmıyanlar] 
ADANA 

Kasım Gülek 
Ahmet Karam üftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepjnar 
Cavit Oral 
Ahmet Topaloglu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Denk 

Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Bakî 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Asım Yılım az 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
d.) 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal (1.) 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Fuat Börekçi (1.) 

Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 
tbrahim S^kı Hatip-
oğîu 
' /ühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin (B.) 
Abdülhak Kemal v örük 
(B.) 
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ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazıni Keriımoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Tür'kel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar (1.) 
Şaban Keskin 
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Nurettin Ok (Baş
kan V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arsian 
Hilmi Güldoğan 
Reeai İskender oğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Nacd Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

12.11.1962 0 :1 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
(I.) 
Naim Tir ali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoği 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 

İSPARTA 
Ali İhsan. Balım (1.) 
Lokman Başaran (1.) 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli (Baş
kan V.) 
Rafcip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Göka> 
(B.) 
Ahmet Oğuz 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Musıtafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli özk.vı 
M.'hmet Snglanı 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Baş
kan V.) 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 
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MALATYA 
Mohmet Del ikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatib-
oğlu (B.) 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Baya zıt 
Ali Hüdayioğlu 
F^ıvor Kaplan 
Adnan Kara küçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi öüneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca (1.) 
Hilımi Baydur 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sadt Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Domirsoy 
Ali Baran Nuımanoğlu 
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NîftDE 

Vlclmıot Altınsoy 
Haydar Özalp 
ı »ğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topal oğlu 

RÎZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Rurhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
ti yas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şah in oğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

12.11.1962 O 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan (1.) 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
tb rahim Göker 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 

Selâhattin Güven 
\hmet Cemil Kara 
\hmet Şener 
Kâm uran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tnhfakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
tsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (î. Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat (t.) 
Suphi Konak 
Yusuf Ziva Y^ThiMn 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

1 
1 
1 
1 

Muş 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 

— 
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Millet Meclisi 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

12 . 11 . 1962 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nunu gereğince Kurula üye seçimi. 

2. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'a 
izin verilmesi hakkında Millet Meclisi Başkan
lığı tezkeresi (3/425) 

3. — Dışişleri ve Gümrük ve Tekel komis
yonlarına seçilmiş bulunan Erzurum Milletve
kili Ertuğrul Akça'nın Gümrük ve Tekel Ko
misyonundan istifa ettiğine dair önergesi 
<4/121) 

B - ÎKÎNCI DEFA OYA KONACAK ÎŞLER 

II 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

son genel seçimlerde kazanamıyan adaylardan 
kamu idaresiyle İktisadi Kamu Müesseselerine 
ve bankalara kimlerin atandığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/352) * 

2. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Almanya'nın Mülhemi kasabasında her yılın 21 
Şubatında tertibedilen Türk haftası adındaki 
festivale 1963 yılmda iştirak edilmek üzere bir 
teşebbüs ve hazırlık yapılıp yapılmadığına dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/375 

3. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Türkiye'deki Nurculuk mese
lesinin mahiyetine ve Risalei Nur Külliyatı 
adiyle yayınlanan eserlerin yasak edilip edil
mediğine dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/379) 

4. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, bu dönemde liseyi bitirip de 
üniversite ve yüksek okullara giremiyen öğren
ci adedine ve bunlar hakkında ne düşünüldüğü

ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/384) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne gibi tedbirler alındığına ve gece üniversitesi 
ile gece yüksek okulları açılması hakkında ne 
gibi çalışmalar olduğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/386) 

6. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, bir banka kurulması maksadı ile tütün müs-
tahsılından para toplanmış olmasına rağmen, 
bankanm şimdiye kadar ne sebeple kurulama- / 
mış olduğuna dair Ticaret, Tarım ve Gümrük 
ve Tekel Bakanlarından sözlü sorusu (6/393) 

7. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, çekirdeksiz kuru üzüm asgari ihraç fiya
tına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/394) 

8. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun,Hopa - İstanbul sahil şosesinin yapılması 
hususunda bir proje bulunup bulunmadığına 
dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/404) 

9. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık 
sebebiyle, kredili olarak verilen buğdayın be
delinin alınmaması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/405) 

10. — Ayrın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
siyasi hükümlülerden, hastalıkları sebebiyle, 
kimlerin tahliye edilmiş olduğuna ve daha kaç 
hasta mahkum bulunup bunların tahliyeleri 
için ne düşünüldüğüne dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/406) 

11. — Trabzon Milletvekili Ali Şakir Ağan-
oğlu'nun, Trabzon ili ile Akçaabat ve Maçka 
ilçelerinde mahsulü hasara uğnyan tütün müs
tahsilinin yardımına koşulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım, Gümrük ve Tekel 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/408) 



12. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın 
memleketimizde ağır işliyen, pahalı, bürokratik, 
mesuliyet ve salâhiyet münasebeti belli olmı-
yan teşkilâtın düzeltilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/409) 

13. — Samsun Milletvekili Mehmet Başaran'-
m, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının işlemleri
ne ait bilgiyi «KÎM» dergisine verenler hak
kındaki tahkikatın neticelenip neticelenmediği
ne dair îmar ve iskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/411) 

14. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli Ba
şaran'm, Afyon Karahisar'in Sandıklı ilçesi 
Polis Karakolunda bir vatandaşa işkence eden
ler hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/412) 

15. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
bu yıl ihtiyaca yeteri kadar zirai gübre temin 
edilip edilmediğine dair Tarım Bakanından söz
lü soru (6/414) 

16. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
muhtaç çiftçiye ne miktar tohumluk buğday 
yardımı yapılacağına ve bunun vaktinde veril
mesi için ne gibi tedbirler alındığına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/415) 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediyesi imar Müdürlüğü tarafın
dan, inşaat projelerinin müracaat tarihinden 
itibaren 1 ay geçmedikçe tasdik edilmiyeceği 
hakkında bir karar alındığının doğru olup ol
madığına dair içişleri ve imar ve iskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/416) 

18. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
etrafa mikrop saçan dere ve lâğımlar 'hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık, içişleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/417) 

19. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, basında raslanan sol ve komünizan neşri
yat karşısında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/419) 

20. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın, resmî liselerin! öğretmen durumlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/422) 

21. — Maraş Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'-
nun, Millet Meclisi Genel Kurulunun 12 . 9 .1962, 
tarihli 115 nci Birleşiminde gündem dışı yapılan 
görüşmelere dair Millet Meclisi Başkanından 
sözlü sorusu (6/423) 

22. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Gö
ğüs'ün, tekzip hususunda görevini kötüye kul
lanmış bulunan Ankara ikinci Sulh Ceza Hâ
kimi hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/424) 

23. — Kastamonu Milletvekili Osman Ok
tay'ın, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Mer-
güze bucağı Jandarma Karakolunda Ali Tınık 
ve arkadaşlarına kanunsuz işlem yapıldığının 
doğru olup olmadığına dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/425) 

24. — istanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, hakkında Meclis soruşturması açılan 
Memet Baydur'un vazifesine devamda bir sa
kınca görülüp görülmediğine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/426) 

25. — Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan Kı
rımlı'nm, Ana - Çocuk Sağlığı teşkilâtiyle, do
ğum ve çocuk bakım evlerinin birleştirilmesinde 
bir fayda düşünülüp düşünülmediğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/427) 

26. -r Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Türk vatandaşına Avrupa insan Haklan Ko
misyonu ile Divanına müracaat hakkının tanın
maması sebebine dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/428) 

27. — Trabzon Milletvekili Zeki Yamurde-
reli'nin, Haydarpaşa Lisesi Edebiyat II - D. sı
nıfı Kimya öğretmeninin, ders saati boyunca 
politikadan bahsettiği hakkındaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu, (6/429) 

28. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ ilçesi Davulga nahiyesi Belediye Za
bıta Memuru ismail Uyumaz'in işine, hangi ta
rihte ve ne sebeple, son verildiğine dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/430) 

29. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Ankara Teknik Öğretmen Okulunda birikmiş 
bulunan hurdaların satılıp satılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/431) 



30. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ Davulga nahiyesi Belediye Zabıta 
Memuru Memiş Bal'm hangi tarihte göreve 
alındığına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/432) 

31. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ'ın Davulga nahiyesinden Ahmedoğlu 
1926 doğumlu Memiş Bal'm ilkokul mezunu 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/433) 

32. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Nazilli'nin Mescitli ve Yazırlı köylülerinin 
22 . 8 .1962 tarihinde jandarmalar tarafından 
dövüldüklerinin doğru olup olmadığına dair, 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/434) 

33. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'm, kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen 
Cumhuriyet savcısı ve hâkim adedine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu < 6/435) 

34. — Giresun Milletvekili, Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tarım müstahsilinin kredi ihtiyacının 
karşılanması hususunda ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair Ticaret ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/436) 

35. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, kuraklık sebebiyle 1962 yılında dağı
tılan kredili buğday bedellerinin affının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan ve 
Tanm Bakanından sözlü sorusu (6/437) 

36. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Kastamonu ili ve ilçelerinde, kuraklık sebe
biyle, ektiği tohumu dahi elde edememiş olan 
vatandaşlara buğday tevzi edilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/438) 

37. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1962 - 1963 ekim mevsiminde, Edirne ilin
de kredili suni gübre tevziatının nasıl ve ne mik
tarda yapılabileceğine dair Tanm Bakanından 
sözlü sorusu (6/439) 

38. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'ın, tiftik ürünümüzün, son iki yıl için
deki, ihraç imkânsızlıklarının ve fiyat düşüş
lerinin sebeplerinin neler olduğuna dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/440) 

39. — İçel Milletvekili Mehmet Ali Arslan'-
m, Anayasaya aykırılığı sebebiyle tadili gere
ken kanunlar meyanında 6831 sayılı Orman Ka
nununun da bulunup bulunmadığına dair Ta
nm ve İmar ve İskân Bakanlarından sözlü so
rusu (6/441) 

40. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'-
ın, 18 . 9 . 1962 tarihli 6/951 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararının Anayasaya uyup uymadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/442) 

41. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, hekimliğin sosyalizasyonunda Pilot Bölge 
olarak seçilen Muş ilinde şimdiye kadar ne gibi 
faaliyette bulunulduğuna dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

42. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, Devlet hastane ve sağlık merkezlerinin me
sailerinin, ilmî yönden, kontrol edilip edilme
diğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/444) 

43. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
ithal kotalanndan ithalât yapmak için tüccar 
olmak mecburiyeti olup olmadığına ve Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu emrine, 
son üç kotadan, ne kadar tahsis yapıldığına 
dair Ticaret Bakanmdan sözlü sorusu (6/445) 

44. — Konya Milletvekili Rüştü özal'm, Be
lediye Meclisleri ve İl Genel Meclisleri için, 
muayyen bir formülle vatandaşm temsil oluna
bileceği geçici mahiyette (Müşavere Heyetleri 
kurulmasının mümkün görülüp görülmediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/446) 

45. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, ku
raklık bölgesinin merkezi halinde bulunan Niğ
de ili çevresinde, 1963 yılı zarfında ne gibi ted
birler alınmasının düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık ve Tanm Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/447) 

46. — Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin, 
bâzı fikir ve sanat kişilerinin, pasaport alma 
işinde uğradıklan güçlüklerin düzeltilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/448) 

47. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve civan iller
de henüz yakalanmamış bulunan gıyabi mev-



kufluların adedine ve bunların yakalnmaları 
için, özel surette tedbir alınıp alınmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

48. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, kaçakçılığın meni ve takibi maksadiyle 
istimlâkine karar verilen Güney - Doğu'daki 
arazilerin istimlâkinden vazgeçme yoluna gidi
lip gidilmiyeceğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/450) 

49. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'-
m, Sarıgöl ve Araşehir ovalarından geçen Ala
şehir çayının ıslahı işine hangi tarihte başlan
mış olduğuna dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/451) 

50. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, son üç yıl içinde, zabıtaya intikal etmiş, 
kaç ırza tecavüz vakası olduğuna dair İçişleri 
ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/452) 

51. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, Devlet hastanelerinde kaç eczacı kadrosu 
olduğuna ve bunlardan kaçının münhal bulun
duğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/453) 

52. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın çeşitli tarım aletlerinden, çiftçilerimizin bu 
seneki ekimi için, ne gibi yardım düşünüldü
ğüne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/454) 

53. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile 

yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasan ve teklifleri ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıklan tezkereleri (M. 
Meclisi 1/203, 1/252, 1/274, 1/284, 1/288, 1/294, 
2/306, 2/133 ve C. Senatosu 1/105) (S. Sayısı : 
368) [Dağıtma tarihi : 27 .10 .1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarı ve teklifleri ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/203, 1/252, 1/274, 1/284, 

1/288, 1/294, 2/306, 2 /133 ve C Senatosu 1/105) 

(Kot : C. Senatosu Sıra Sayısı : 184) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği ' 24 . 10 .1962 
Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1340 - 1/105 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA ' 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısının Karma Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı metni Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun 23 . 10 . 1962 tarihli 94 ncü Birleşiminde aynen kabul edilerek ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
S. H. Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkam 

Not : Bu kanun tasarısı açık oya sunulmuş ve Karma Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağ
lı metni 98 oyla kabul edilmiştir. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 25 . 10 . 1962 

Esas No : 1/105 
Karar No : 153 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 23 . 10 . 1962 tarihli 94 ncü Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üaere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

* Karma Bütçe 
Komisyonu Başkanı 

H. Müftügil 
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