
D Ö N E M : 1 TOPLANTI : 2 

MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

CİLT: 10 

Onbeşinci Birleşim 

10 .12 . İJ962 Pazartesi 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 6 
4. — Başkanlık Divanının Ganel Ku

rula sunuşları 6 

1. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mum-
cuoğlu'itun, İçtüzüğün bir an evvel hazır
lanması; Anayasanın 57 nci maddesinde 
derpiş edilen kanunlarla Siyasi suçların 
affı Kanunu dolayisiyle ele alınacağı bildi
rilen ve Adana Ceza Evindeki bu kabîl suç
luların da affını derpiş edeîi 113 sayılı 
Kanuna ek kanun' tasansinın Hükümet
çe bir an önce Meclise getirilmesi ve ayrı
ca Anayasa Mahkemesine intikal eden 140 
dâvanın da takipten kaldırılması konula
rında gündem dışı demeci 6:8 

2. — istanbul Milletvekili Talisin De-
miray'in; adedi 18Ö bini bulan bir işçi küt* 

İçindekiler 
Sarfa 

5 
Sayfa 

asinin mitiîig yapacâği yolunda Ankara 
Radyosunun kısa dalga Fransizca yayını 
dolayisiyle olan demeci ve Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanı Celâl Tevfik Karasa-
pan'm cevabı 8 

3. — Vazife He yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakam Föridun Cemal Erkin, Mil
lî Savunma Bakam İlhamı Sancar ve Sana
yi Bakanı Fethi Çelikbaş'm, dönüşlerine 
kadar, Dışişleri Bakanına Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Millî Savunma Bakanına, İçişleri 
Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm ve Sanayi 
Bakanına, Maliye Bakanı Ferid Melen'in 
vekillik etmelerinin- Başbakanıri teklifi 
üzerine; muvafık* görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/444) &•& 

4. — Sayın ürelerden^blz^arihaîzîn ve
rilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi 



Sayfa I 
5. — Kastamonu Milletvekili Ali öz-

dikmenli'nin, gündemin 40 ncı maddesinde
ki Tanuı Bakanından olan sözlü sorusunu 
geri aldığına dair önergesi (6/467) (4/130) 9 

6. — Tokaıt Milletvekili Zeyyat Koca-
nıemi'nin, ordu mensuplarından bâzılarının I 
tutumu dolayısiyle Başbakan hakkında 
gensoru açılmasına dair önengesi (11/1) 9:10 I 

5. — Görüşülen işler 10 
1. — Ankara Üniversitesi 1957 bütçe 

yılı Hesabı Katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Sayıştay Baş- I 
kanlığı tezkeresi ile Ankara Üniversitesi I 
1957 malî yılı Hesabı Kati kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu rapora (3/121, I 
1/60) (ıS. ıSayısı : 326) 10,29,30:33 

6. — Sorular ve cevaplar 10 
A) Sözlü sorular ve cevaplan 10 I 
1. — Kastamonu Milletvekili İsmail 

Hakkı Yılanlıoğlu'nun, bu dönemde liseyi I 
bitirip de üniversite ve yüksek okullara I 
giremiyen öğrenci adedine ve bunlar hak- I 
kında ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim I 
Bakanından sözlü sorusu (6/384) 10 

2. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, 
kuraklık sebebiyle, kredili olarak verilen I 
buğdayın bedelinin alınmaması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/405) 10 

3. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
oğlu'nun, basında raslanan sol ve komûni-
zan neşriyat karşısında ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi ve Adalet Bakanı Abdülhak Ke
mal Yörük'ün sözlü cevabı (6/419) 10:19 

4. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul I 
Akça'nın, resmî liselerin öğretmen durum
larına dair Milli Eğitim Bakanından söz- I 
lü sorusu (6/422) 18:19 

5. — Maraş Milletvekili Kemal Bağcı-
oğlu'nun, Millet Meclisi Genel Kurulunun I 
12 . 9 . 1962 tarihli 115 nci Birleşiminde 
gündem dışı yapılan görüşmelere dair Mil
let Meçlisi Başkanından sözlü soru önergesi I 
ve Başkanvekillerinden Mekki Keskin'in 
sözlü cevabı (6/423) 19:20 | 

I Sayfa 
I 6. — Kastamonu Milletvekili Osman ~ 
I Oktay'ın, Kastamonu'nun Araç ilçesine 

bağlı Mergüze bucağı Jandarma Karako
lunda Ali Tınık ve arkadaşlarına kanunsuz 
işlem yapıldığının doğru olup olmadığına 

I dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/425) 20 

7. — istanbul Milletvekili Mahmut Kı
za Bertan'ın hakkında Meclis soruşturma-

I sı açılan Mehmet Baydur'un vazifesine de-
I vamda bir sakınca görülüp görülmediğine 
I dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 

(6/426) 20 
8. — Konya Milletvekili Faruk Sü-

I kan'm, Tür vatandaşına Avrupa lıısau 
I Haklan Komisyonu ile Divanına müracaat 
I hakkının tanınmaması sebebine dair Dışiş-
I leri Bakanından sözlü sorusu (6/428) 20 
I 9. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağ-
I murdereli'nin, Haydarpaşa Lisesi Edebi-
I yat II - D. sınıfı Kimya öğretmeninin, ders 
I saati boyunca politikadan bahsettiği hak-
I kındaki neşriyatın doğru olup olmadığına 
I dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 

(6/429) 20:21 
10. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'-

I in, Emirdağ ilçesi Davulga nahiyesi Bele
diye Zabıta Memuru ismail Uyumaz'm işi-

I ne, hangi tarihte ve ne sebeple, son verildi
ğine dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 21 

11. — Afyon Milletvekili Şevki Gü-
ler'in, Ankara Teknik öğretmen Okulunda 

I birikmiş bulunan hurdaların satılıp satıl
madığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/431) 21 

12. — Afyon Milletvekili Şevki Gü-
I ler'in, Emirdağ Davulga nahiyesi Belediye 

Zabıta Memuru Memiş Bal'ın hangi tarih-
I te ıgöreve alındığına dair içişleri Bakanm-
I dan sözlü sorusu (6/432) 21 

13. — Afyon Milletvekili Şevki Gü-
ler'in, Emirdağ'ın Davulga nahiyesinden 

I Ahmetoğlu 1926 doğumlu Memiş Bal'ın ilk
okul mezunu olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/433) 21 

14. —. Aydın Milletvekili M. Şükrü 
I Koç'un, Nazilli'nin Mescitli ve Yazırlı köy

lülerinin 22 . 8 . 1962 tarihinde jandarma-



Sayfa 
lar tarafından dövüldüklerinin doğru olup 
olmadığına dair, İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/434) 21 

15. —r- Giresun Milletvekili Mustafa Ke-
mal Çilesiz'in, tarım müstahsilinin kredi ih
tiyacının karşılanması hususunda ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair soru önergesi 
ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete ile Maliye 
Bakanı Ferid Melen'in sözlü cevapları 
(6/436) 21:25 

16. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nın, kuraklık sebebiyle 1962 yılın
da dağıtılan kredili buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Başbakandan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/437) 25 

17. — Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun, 1962 - 1963 ekim mevsiminde, 
Edirne ilinde kredili suni gübre tevziatı
nın nasıl ve ne miktarda yapılabileceğine 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/439) 25:26 

18. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Asım Yılmaz'm, tiftik ürünümüzün, son iki 
yıl içindeki, ihraç imkânsızlıklarının ve fi
yat düşüşlerinin sebeplerinin neler olduğu-
ğuna dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete'nin sözlü cevabı (6/440) 26:27 

19. — İçel Milletvekili Mehmet Ali Ars-
lan'm, Anayasaya aykırılığı sebebiyle ta
dili gereken kanunlar meyanmda 6831 sa
yılı Orman Kanununun da bulunup bulun
madığına dair Taran ve İmar ve İskân Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/441) 27 

20. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz 
Akçal'm, 18 . 9 . 1962 tarihli 6/951 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararının Anayasaya 
uyup uymadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/442) 27 

21. — Konya Milletvekili Rüştü özal'ın, 
Belediye Meclisleri ve İl Genel Meclisleri 
için, muayyen bir formülle vatandaşın tem
sil olunabileceği geçici mahiyette Müşave
re Heyetleri kurulmasının mümkün görü
lüp görülmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/446) 27 

22. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
kuraklık bölgesinin merkezi halinde bu
lunan Niğde ili çevresinde, 1963 yılı zarfın-

Sayfa 
da ne gibi tedbirler alınmasının düşünül
düğüne dair Bayındırlık ve Tarım Bakan
larından sözlü sorusu (6/447) 28 

23. — Giresun Milletvekili Naim Tirali'-
nin, bâzı fikir ve sanat kişüerinin, pasa
port alma işinde uğradıkları güçlüklerin 
düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/448) 28 

24. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm, Diyarbakır, Mardin, ^\\vi ve ci
van illerde henüz yakalanmamış bulunan 
gıyabi mevkufların adedine ve bunların ya
kalanmaları için, özel surette tedbir alınıp 
alınmadığına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/449) 28. 

25. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm, kaçakçılığın meni ve takibi 
maksadiyle istimlâkine karar verilen Gü
ney - Üoğu'daki arazilerin istimlâkinden 
vazgeçme yoluna gidilip gidilmiyeceğine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/450) 28 

26. — Manisa Milletvekili Süleyman 
Çağlar'm, Sarıgöl ve Alaşehir ovalarından 
geçen Alaşehir çayının ıslahı işine hangi 
tarihte başlanmış olduğuna dâir Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/451) 28 

27. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
lım'm, son üç yıl içinde, zabıtaya intikal 
etmiş, kaç ırza tecavüz vakası olduğuna 
dair İçişleri ve Adalet Bakanlarından söz- • 
lü sorusu (6/452) 28 

28. —. Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, İstanbul, Ankara ve İzmir üniver
siteleri ile yüksek okullarında görevli pro
fesörlerin ders saatlerine ve halen kayıtlı 
bulunan öğrenci adedine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/455) 28 

29. — Manisa Milletvekili Süleyman 
Çağlar'm, kamu hizmeti niteliği taşıyan 
özel teşebbüslerin devletleştirilebileceğine 
dair Anayasa maddesinin hafifletilmesi için 
bir çare düşünülüp düşünülmediğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/456) 26 

30. — Kırşehir Milletvekili Halil öz-
men'in, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi 
halkının kışlık odun ihtiyacının temini için 



Sayf* 
ne gibi bir tedbir düşünüldüğüne dair, Ta
rım Balkanından sözlü soruşu (6/457) 28 

31. — Aydın Milletvekili M. Şükrü. 
Koç'un, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası tarafından köylüye verilen traktör 
kredisinden, son bir yıl içinde, kaç kişinin 
faydalandığına ve kredi talebedilmek için 
aranan şartlara dair Ticaret ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/458) 28 

32. -—Amasya Milletvekili Mustafa Ke
mal Karan'ın, memetod hastalığı ile müca
dele yapılıp yapılmadığına <jair Tarım ye 
Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/459) 28: 

33. — Amasya Milletvekili Mustafa Ke-
mal Karan'ın, iskenderun Süperfosfat Fab
rikasının 1962 yılında ne kadar gübre imal 
ettiğine dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/460) 

34. — îçel Milletvekili Mazhar Arıkan'-
m, Mersin'de kadastro dâvalarının normal 
yürüyüp yürümediğine dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/461) 

: 35. — Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz'un, Güney - Doğu Anadolu bölgesin
de kaçakçılığın önlenmesi için mayınlama 
ve istimlâk işine ne zaman başlandığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/462) 

36. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, 1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz ola
rak Suriye uyruğuna geçen Türk vatandaşı 
bulunup bulunmadığı ve bunların yeniden 
Türk vatandaşlığına alınıp almmıyacağı 
hakkında neler düşünüldüğüne dair İçişle
ri Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

37. — Aydın Milletvekili İsmet Sez-
gin'in, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
yapı tasarrufu kredilerindeki şekil değişik
liğinin sebebine dair İmar ve İskân Baka
nından sözlü sorusu (6/464) 

38. -^-Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikmenîi'nin, Ankara'da Ayrancı OrtaoKu-
lu ile Kastamonu'da Devrekani ilçesi Or
taokulunun öğrenci ve öğretmen mevcutla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/465) 

Sayfa 
39. — Kastamonu Milletvekili Ali öz-

dikmenji'nin, Kastamonu - Cide yolunun 
Karayollarına bağlanmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/466) 

40. ~- Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikmenli'nin, Kastamonu Orman İşletme
sinde ekip şefinin bu görevinden başka bir 
yere nakledilip edilmediğine dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/467) 

41. — Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikmenli'nin, İnebolu - Bozkurt - Abana 
ile Çatalzeytin arasındaki mektup ve sair 
evrakın ne ile nakledildiğine dair Ulaş
ma Bakanından sözlü sorusu (6/468) 

42. — Sakarya Milletvekili Muslihit-
tin Gürer'in 16 Kasım 1962 tarhinde akde
dilen Basın Kongresinin tehir edilip edil
mediğine dair Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanından sözlü sorusu (6/469) 

43. — Gümüşane Milletvekili Necmed-
din Küçüker'in, Devlet İstatistik Enstitü
sünde bulunan ihtisas kadrolarına tâyin 
yapılıp yapılmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/470) ^ 

44. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen 
nahiye müdürleri, tahrirat kâtipleri ve nü
fus memurlarının adedine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/471) 

45. — Tokat Milletvekili Mehmet Kaz-
ova'nın, mahallî seçimlerin hangi tarihte 
yapılacağına ve bu hususta neler düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/472) 

46. — Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikmenli'nin, Kastamonu'nun Araç ilçesi 
Mergüze ve Taşpınar karakollarında vatan
daşların dövüldüğünün doğru olup olmadı
ğına dair İçişleri ve Adalet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/473) 

47. — Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikmenli'nin, Kastamonu ile Araç ilçesi 
Mergüze Bölge Şefi Ali Sönmez hakkında 
bir şikâyet bulunup bulunmadığına dair, 
Tarım ve İçişleri Bakanlarından sözlü so
rusu (6/474) 

Sayf* 

28 

28 

28: 
29 

29 

29 

29 



1. — GEÇEN 1 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, Tür
kiye'nin Avrupa Ortak Pazarına katılması ko
nusu ile ilgili açıklamada bulundu. 

Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, ge
çen tutanak özeti hakkındaki 'demeci ile Antal
ya Milletvekili İhsan Ataöv'ün cevabına bilgi 
edinildi. 

X ve XI nci Dönem T. B. M. Meclisi üyele-
lerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. Ziraat 
Bankasına ve Maliye Vekâletine olan borçları
nın 10 yıl faizsiz takside bağlanmasına ve tahak
kuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait kanun 
teklifinin, yeniden yapılan açık oylaması sonu
cunda, kabuıl edildiği anlaşıldı. 

Muvazzaf subay ve askerî memurlara verile
cek elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı kabul edildi. 

Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılan-
lıoğlu ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 2 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen-
rntesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
»maddesinin tadili ile değişik 8 nci maddesinin 
tadili hakkındaki kanun teklifinin kabulüne im
kân görülemediğine dair Bütçe Komisyonu ra
pora'kalbul olundu. 

2. — GELEN 

Tasan 
1. — İÖ50 sayılı Mühase'bei Umumiye Kanu

nunun 77 nci'maddesinin değiştirilmesi ha'kkın-
da kaimin taâansı (1/346) (İçişleri, Gümrük ve 
Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Teklifler 
2. —• Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 

Akay ve Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yilanlıöglu'nuri, Ticaret Vekâleti teşkilât ve 
vazifelerine dair 3614 sayılı Kanuna ek 21.6.1943 
ta rih ve 4442 sayılı Kanunun 3 ncü (madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 

ÜTANAK ÖZETİ 

Sinûp Milletvekili Mahmut Aİİoanoğİu ve 3 
arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği Kanu
nunun muhtelif kanunlarla değişiklik veya ek
ler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değiştiril-

, mesi ve bu kanuna 'bir madde eklenımes'i hak
kında kanun teklifi ile Kırklareli Milletvekili 
Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının, 1700 sayılı Da
hiliye Memurları Kanununa ek kanun teklifi 
hakkındaki Bütçe Komisyonu raporu, üzerinde 
yapılan görüşmelerden sonra, gerekli değişik
liklerin yapılması için, komisyonca geri alındı. 

Ankara Üniversitesi 1957 malî yılı Kesinhe-
sap Kanunu tasarısı açık oya sunuldu. 

Ankara Üniversitesi 1958 malî yılı Kesinhe-
sap kanun tasarısının; oylamasında yeter sayı 
hâsıl olmadığı anlaşılan 1957 mâlî yılı Hesabı 
Katî kanun tasarısiyle birlikte gelecek Birleşim-

« de yeniden açık oya sunulacağı bildirildi. 

10 Aralık 1962 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Bâşkah Kâtip 
Başkanvekili Balıkesir 
töuretUn Ok Mithat Şükrü Çavdaröğlu 

Kâtip 
Ağrı 

Rtza Pölai 

KMITLAR 
imâdde eklenmesine dair karimi teklifi (2/359) 
(Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

3. — Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
.Ankara Milletvekili Ferflıat Nuri Yıldırım'm, 
555$ sayılı Kanuna geçici bir ımadde eklenmesi
ne 'dair kanun teklifi (2/360) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

Tezkere 
4. — Giresun fflletvekili Nâim1iirali 'nin 

yasama dokunulmazlığının fcaldlrilmasî hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (31/442) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyona) 



BîttİNCİ OÎURÜM 
Açılma saati: 15,00 

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

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

$. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Kâfi çoğunluğumuz vardır, 
müzakerelere 'bağlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, İçtüzüğün bir an evvel hazırlanması; 
Anayasanın 57 nci maddesinde derpiş edilen ka
nunlarla Siyasi suçların affı Kanunu dolayısiy-
le ele alınacağı bildirilen ve Adana Ceza Evin
deki bu kabil suçluların da affını derpiş eden 
113 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Hükü
metçe bir an önce Meclise getirilmesi ve ayrıca 
Anayasa Mahkemesine intikal eden 140 dâvanın 
da takipten kaldırılması konularında gündem 
dışı demeci 

HAYRÎ MUMÖUOĞLU (Tekirdağ) — Söz 
istiyorum, 'Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
HAYRÎ MUMCUOĞLU (Devamla) — Hü

kümetten iki, Başkanlıktan da bir temennim 
olacaktır. 

BAŞKAN — Bir sözlü soru halinde sorma
nın mümkün olmıyacağı kanaatini mi taşıyor
dunuz ? 
, HAYRI MUMCUOĞLU (Devamla) — Evet 

efendim, mümkün lolmıyacaktır. 

BAŞKAN— Bir an evvel görüşülmesini ge
rektirecek kadar aktüel mid'r? 

HAYRI MUMCU03LU (Devamla) — Evet. 

BAŞKAN — Peki... 
Buyurun ıSayın Tirali... 
NAtM TÎRALl (Giresun) — Benim de çok 

aktüel bir mevzu ıhakkında maruzatım olacak
tır. ISÖJZ rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Demiray, sizi. 
IİAHSÜN iDEMlRAY (istanbul) — Benim 

de radyodan verilen muinim bir Ihaber -hakkın
da konuşmam 'olacak. Söz rica ediyorum 

BAŞKAN — iSaıyın Hayri Mumcuoğlu. 
HAYRI (MUMOüfOĞLU (Tekirdağ) — Sa

yın (Başkan, pek muhterem arkadaşlarım; 
Gündem dışı ıbeş on dakikanızı alacağım için 

beni, lütfen, mazur görünüz. 
(Sayın Ba§kanm ikazı veçjhile (hakikaten 

çok önemli üç konuda üç temennim olacaktır. 
Bunlardan birincisi, muhterem arkadaşlarım; 
Anayasamızın geçici 3 ncü maddesi, yeni içtü
zük yapılıncaya kadar eski içtüzük hükümle
rinin uygulanacağını âmirdir. Bu yeni Anaya
sa ıhükümleririe uygun bir içtüzüğün yıllarca 
uzatılacağı mânasına gelmez. Bu içtüzüğün za
manında düzenlenmemesinden mütevellit mah
zurları Ihepimiz yakmen müşahede ediyoruz. 
Bugün yine mutlu bir günümüzdeyiz. Yüksek 
Meclis ıçok zaman itam nisap haddinde topla
nır. Meclisin salt 'çoğunluğunun oyuna vabeste 
kanunlar çok zaman gününde bu Meclisten çık
maz. 

'Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisinde 
milletin dertleri ıgörüşülür. Merhum Ziya Pa
şanın dediği ıgilbi: 

Onlar ki, verir lâf ile dünyaıya nizamât, 
Bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde. 
'Biz tam bu beyitin medlulüne uygun bir ha

le giriyoruz. Mâruzâtımı !kısa kesebilmek için 
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içtüzüğün bir ian evvel ihzarını Yüksek Divan
dan istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci mâruzâtım: 
Daha dün bu Mecliste Kalkınma Plânımız mü
zakere ve kalbul edildi. Oradaki müzakereler 
hepinizin hatıralarında henüz, canlı olarak ya
şamaktadır. Konuşmalarda ezcümle dendi ki, 
Ibu kalkınma plânı ile, 'bu milletin tahammülü 
dâhilinde ancak % 7 bir kalkınma hızını ka
bul edebiliriz. Biz sosyal, iktisadi ve kültürel 
alanda geri kalmış bir milletiz. Bu kalkınma 
plânını tatbik etsek dahi, ancak düne kadar 
bayrağımızın altında yaşıyan milletlerin seviye
sine yıllar sonu ulaşabiliriz. Amerika gibi, in
giltere gi!bi, Batı Avrupa milletleri seviyesine 
ulaşmak işe (bu kuşaklara nasibolmıyaoak bir 
mazhariyettir. Hal böyle iken, biz, muhterem 
arkadaşlarımız her gün bir kongre yaparız. 
Her gün bu siyasi kongrelerde birbirimizi kı
yasıya itham ederiz. 

(Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 57 nci 
maddesinde: Artık itişmelere, son verilsin. Ar
tık millet elbirliğiyle, gönül' beraJberliğiyle is
tikbâle yönelsin amaciyle bir hüküm kabul edil
miştir. Bu maddede der ki: «Partilerin iç çalış
maları, faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine ne 
suretle hesap verecekleri, ve t u mahkemenin 
mâli denetiminin ne surette ifa edileceği bir ka
nunla düzenlenir.» 

* Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın ge
çici 7 nci maddesiyle benim anlayışıma göre, bu 
kanun iki yıllık süreye tâbidir. Bunun mebdei 
Yüksek Meclisin ilk toplantı tarihidir. Meclis 
ikinci yılını idrak etmiştir. Bu kanunu ivedilik ve 
öncelikle müzakere ederek çıkaranrsak efkârı 
umumiye tarafından gereği gibi benimsenmez 
arkadaşlarım, Bunun için Hükümet programın
da da yer alan bu kanunun bir an evvel Meclise 
getirilmesini arz ediyorum. 
~ Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtımın üçün

cü ve son kısmına geçiyorum. 
Yüksek Heyetiniz 16 . 10 . 1962 tarih ve 78 

sayılı Kanunla Türk Ceza Kanununun 146 nci 
maddesi ile mahkûm edilenlerin mahkûmiyeti 
ilâmlarında yazık cezalardan dörder senesini at
fetmiştir. Ve bu Af Kanunu ile siyasi mahkûm
ların mühim bir kısmı tahliye edilmiştir. Şimdi 
hepinizin vicdanlarına hitabediyorum; bu ka
nuna rağmen, Adana mahkûmları namiyle anı
lan kimselerin mahMıniyefterinin infazına halen 
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devam edilsin mi? işitiyorum, Hükümet bu ko
nuda hazırlığa girişmiş, 113 sayılı Kanuna ek 
kanun halinde bunların da affını derpiş eden 
bir tasarı hazırlanacakmış. Bunun teşriîni rica 
ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, vaktinizi fazla israf et
memek için bir noktayı da bu tasarının ihzarı 
sırasında nazarı itibara alınmak kaydiyle arz 
edeceğim. 

Arkadaşlar, bu memleketin muhtaç bulundu
ğu huzurun, sükûnun teessüsü ve kalkınmamı
zın kemaliyle tahakkuku için mutlak surette ma
ziyi unutmamız ve kıyasıya mücadeleden vaz
geçmemiz lâzımdır. Bu sebeple yüce Adalet Di
vanından Anayasa Mahkemesine intikal eden 
140 dâvanın da takipten kaldınlntası lâzımdır. 
(Sağdan ve soldan bravo, sesleri, alkışlar) Bun
ların Yüce Anayasa Mahkemesinde niyeti belki 
bu yüce mahkemenin, hukuk devleti sisteminin 
temel direği olan bu mahkemenin itibarına bile 
halel verebilir. 

Bu itibarla, bilhassa istirham ediyorum, bu 
tasarının hazırlanmasında çalışacak olan arka
daşlar bu hususu nazarı itibara alsınlar. Tafsi
lâttan kaçışımın sebebi lüzumsuz bir polemiğe 
mahal vermemek içindir. Gönlüm ihlâs ile dolu
dur. Beni dinlediğiniz için sizlere şükranların» 
sunarım, arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu'nun İçtüzük 
hakkındaki beyanlarına Kiyaset olarak şu kısa 
malûmatı arz etmek* isterim. : İçtüzük taslak ha
linde hazırlanmış ve komisyonda müzakeresine 
başlanmış durumdadır. 

Diğer gündem dışı vâki beyanları, Hükümeti 
ilzam eder mahiyettedir. Ancak, bendeniz Sayın 
Hayri Mumcuoğhı'nun bu beyanlarının bir sözlü 
soru halinde Yüksek Heyette görüşülmesinin 
daha kıymetli ve daha kuvvetli olacağını zanne
diyorum. 

Sayın Tirali, sizin gündem dışı söz talebiniz 
eğer bu mahiyette ise, söz vermek mümkün olmı-
yacaktır. 

Sayın Tahsin Demiray, sizinki de bu mahi
yette ise gündem dışı söz istemek suretiyle Yük
sek Meclisi gündem dışı beyanlara muhatap tut
manız pek gerekli sayılamaz. Bu bakımdan zatı-
âliniz ne hakkında konuşacaksınız? 

NAİM TİRALİ (Giresun)— Dün istanbul'
da bir siyasi partinin ilçe teşkilâtı kurmak için 
yaptığı merasimde çıkan hâdiseler hakkında. 
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BAŞKAN — Bunu bir sözlü soru halinde ge

tirmek suretiyle sorabilirsiniz. 

& — İstanbul MiUçtyekili Tahsin Demiray'-
tn, adedi 180 bini bulan bir işçi kütlesinin pi-
fâng yqpQ$ağı y,alun$a Ankq,rq Uadyosunun kısa 
dalga $r ansızca yaymı çlolaymyle olan demeci 
ve Basın • Ya^m m Turizm Bakam Celâl Tev-
fik Karasapan'ın cevabı 

BAŞKAN — Siz Sayın Demiray, ne hakkın
da konuşacaksınız? 

. T ^ S İ N JpMlŞAY (îsta^bui) — Dün 
gece radyoca TferUguf jjir ftaber ^aklanda konu
şacağım, Haberde, A ^ F * ' ^ Wİ$k ¥ ? Vûfas 
yap^şçağı bildirilmişti^ 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) —Muhte

rem arkadaşlarım, takübedefoil'diğim gazetelerden 
iki adedinin tirajı 10 ıbinden aşağı düşmemekte
dir. Oralarda 'bulamadığım (bir haberi, Türk ef
kârı umumiyesinin malûmattar olmadığı bir hu
susu Ankara Radypsu dün geçe kusa dalga neşri
yatında Fransızca olarak verdi. Kısa dalga f ran-
sızca olarak Ankara Radyosunda 'verilmiş olan bu 
ha'bere ıgöre Ankara'da adedi 180 fbini bulacak 
olan ibir işçi kütl>esi miting yapacaktır. Ankara 
gibi fabrikalarmuhiti olmıyan ibir şehirde 18€ 
bin kigilik büyük, (bir işçi mitinginin vücuda geti
rileceği ̂ haberinin ajanslarımız tarafından norma] 
türkçe neşriyatla değil de, fransızca neşriyatla 
verilmiş olması iki bakımdan dikkate şayandır. \ 
Birisi, sadece fransızca olarak kısa dalga ile ve
rilmiş olması, diğerinin de mitingi yapacak olan 
kütlenin, sanayi merkezlerinde değil de, Ankara '-
da olması ve işçi miktarının dahi 180 000 olarak 
tasrüh edilmesidir. Binaenaleylh, bu husustaki ha
berler, ePbetteki resmî makamlar tarafından veri
liyor veya 'kontrol ediliyor. 

Bizce ehemmiyetliıgörülen şu, noktalar üzerin
de malûmat verilmesini, şu noktaların tenvir edil- i 
meşini• yey^ahiç değilse Sayın Meclisin üyelerinin ' 
bu hususa, böylece dikkatlerinin çekilmesini ben- : 
^enîzuygun^ gördüm;yeı vazifemi ide,yaDt,ınx. Hür
metlerimle efendim. 

BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 
OEÎuÂL TEVFÎK KARASABAN (€.. Senatosu 
Afyon. Karahişar tîyesi»). -- Efendim, Sayın De
miray'a cevap arz, etanek. istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 

CELÂL TEVPÎK KARASAPAN (C. Senatosu 
Afyon Karahişar Üyesi) — Muhterem arkadaşla
rım, Sayın Demiray'm demin «buyurdukları hu
susu ayrıca tahkik edeceğim. Çünkü, haberin yal
nız, Fransızca verildiğini, Türkçe verilmediğini 
buyurdular. Bu ciheti ben iyice takilbetmediğim 
için bu noktayı araştıracağım. Fakat radyomuz 
yüksek malûmlarınız olduğu veçhile objektif neş
riyat yapan bir müessesedir, ve havadisleri ve
rirken Hükümetten talimat almaz. Bu haberin 
loğru olduğunu veya 'olmadığını teyldedecek sa
lâhiyete sahip değilim. (Sağdan : Gürültüler) 

Efendim müsaade ederseniz sözlerimi bitire
yim, »ondan sonra arkadaşlarımız suallerini tev
cih etsinler. 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz. Bu
yurun devam edin Sayın Bakan. 

CELÂL TEVFÎK KARASAPAN (Devamla) 
— Havadisi, arz ettiğim gibi 'ben dinlemedim, 
tahkik edeceğim. Niçin yalnız fransızca, olarak ve
rildiğini öğreneceğim,. Böyle b>ir neşriyat yapılıp 
yapılmadığı hakkında da malumatım yoktur. Yal
nız kulaklarımıza böyle (bir şey olacağına dair bâ
zı haberler geliyor. (Sa,ğdan; ^öğreı̂ . de gel» ses
leri.) Bunu da öğreneceğiz. Fakat radyo müesse
sesinin haberleri objektif ma^hjye t̂ş ^il^irmeşi 
iktiza eder. 

Mâruzâtım bundan ilbarettir. 

3, — Vazife ile, yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakam Feridun (J&mah Erkin* Millî Savun
ma Bakanı llhami Sancar m Şamyi BaJmnı Fti-
hi Çelücbaş'm, dönüşlerine kafim, Ihşişhri Ba
kanına B&vlet Bjıkam ve., Başbakan Yardımcısı 
Turhan Fvyzioğhıînun, MiUU Savunma Bakanına, 
îçişhri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'mn ve Sanayi 
Bakanına, Maliye Bakanı Merid Melm'in vekillik 
etmelerinin, Başbakanın, teklifi. üzenine, muvafık 
görülmüş olduğuna, dair Cumhurbaşkanlığı, tez
keresi (3/344) . . 

BAŞKAN — Bâzı, yazılar var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife, ile yurt; dışına, gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Feridun Cemal Erlçin^ Millî Savunma Ba
kanı îlhami Sancar ve Sanayi Bakanı Fethi Çe> 
likbaş'ın 'dönüşlerine, kadar, 3>ışişl,ea?i. Bakanına 
Deıvfet Bakanı v& ŞaşbaJsanj Ya#duj»c:ısj< Tifttaı 
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Feyzioğlü'nun, Millî Savunma Bakanına İçişler' 
Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın ve Sanayi Baka 
nına Maliye Bakam Ferid Melen'in vekillik et
melerinin, Barbakanın teklifi üzerine, muvniY 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumıhur'başkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
si hakkındaki Başkanlık tezkeresi (3/443) 

BAŞKAN — Bâzı üyelerin izin taleplerin1 

muih'tevi Divan kararım okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın Milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş 
kanlık Divanının 10 . 12 . 1962 tarihli toplan 
tısında kararlaştırılmıştır... 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Kocaeli Milletvekili Cemal Babaç, 20 gün, mâ 
zeretine İbinaen 6 . 12 . 1962 tariflimden itilba 
ren, 

Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu, lfrtgün, m? 
zeretine ibinaen 3 . 12 . 1962 tarihinden itifor 
ren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınız.' 
sunacağım. 

Kocaeli Milletvekili Cemal Ba'baç, 20 gün, m? 
zeretine İbinaen 6 . 12 . 1962 tariflimden itiiba 
ren, 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler. 
KaJbul edilm:ştir. 

Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu, 15 <gün, mî 
zeretinş ibinaen 3 . 12 . 1962 tarihinden itiba 
ren. 

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

5. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li-nin, gündemin 40 ncı maddesindeki Tarım 
Bakanından olan sözlü, sorusunu geri aldığına 
dair önergesi (6(464) (4/130) 

BAŞKAN —. Bir arkadaşımızın sözlü soru
sunu geri istediğine mütedair talebini okutu
yorum : 
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T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 

Bugünkü gündemin 40 ncı maddesinde olan 
Tarım Bakanlığından sözlü aoru önergemi ge
ri alıyorum, gereğini saygılarımla rica ederim. 

Kastamonu 
Ali özdikmenli 

BAŞKAN — Sayın özdikmenli'nin sözlü so-
i rusunu geri aldığına dair talebini oylarınıza su-
' nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Soru 

"nergesi geriverilmiştir. 

6. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi'-
nin, ordu mensuplarından bâaüarvntn tutumu 
jolayısiyle Başbakan hakkında gensoru açûma-
sma dair önergesi (11/i) 

BAŞKAN — Sayın Kocamemi, zatıâlinizin 
sfensoru teklifini muhtevi yazınız Riyaset tara
fından alınmıştır. Gündeme alınıp, üzerinde 
çörüşme açılıp açılmamasına karar verilmesi 
hususu Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

Gündemdeki kanun tekliflerinin sözlü soru
lardan evvel görüşülmesine dair teklifiler var, 
onu okutuyorum. 

Millet Melisi Riyasetine 
Gündemdeki kanun tekliflerinin sözlü soru-

1 ardan evvel müzakeresini arz ve etklif ede
rim. 

îzmir 
^ihat Kürşat 

i . . . 

t NAÎM TÎRALİ (Giresun) — Aleyhinde ko-
' uışmak istiyorum. 
ı • • • 
J BAŞKAN — Buyurun. 

NAÎM TÎRALÎ (Giresun) — Sayın millet-
I "^killeri; Yüce Meclisin bir görevi de muraka-
: S e vaziifesini yapmaktır. Murakabe vazîfesmi 
I milletvekilleri ancak sözlü sorularla yapfcMU 

nek durumundadırlar. Gerçi bu sözlü sorular 
arasında çok defa murakabe vazifesiyle ilgili 

'• ^lmıyanlar da bulunuyor ama, her defasında 
: -özlü soruların geri bırakılıp kanunların gö-

•üşülmesini teklif eden önergeler geldikçe Mec-
'isin murakabe hakkına bir engel çıkarılmış ol-

\ naktadır. 
' Sözlü sorular arasında ttylarca evvel veril-
? niş fakat Bakanların Meclise devam etmemele-

•i yüzünden görüşülemiyen birçok sözlü sora 
vardır. Bu sözlü sorulardan bâzıları da aktuali-
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telerinî kaybetmişlerdir. Sözlü sorulann dışm-
da, gündem dışı »öz istekleri de, biraz önce yap
tığım müracaatta görüldüğü gibi, Başkanlık Di
vanınca reddedilmektedir. Bu, yüzden milletve
killerinin murakabe vazifelerini yerine getire
bilmelerini sağlamak için, hiç değilse muayyen 
nisbette sözlü sorular görüşülmedikçe kanun 
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tekliflerinin görüşülmemesini rica ediyor, hepi
nizi hürmetle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Kanun teklif ve taşanlarının 
sözlü sorulardan evvel görüşülmesini muhtevi 
teklifi biraz evvel okuttum. Şimdi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge reddedilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEE 

1. — Ankara Üniversitesi 1957 bütçe yılı 
Hesabı Katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si ile Ankara Üniversitesi 1957 maU yılı He
sabı Katı kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis

yonu raporu (3/121, 1/60) (S. Sayısı: 326) (1) 

BAŞKAN — İkinci defa açık oylaması yapı
lacaktır. Kupalar dolaştırılacak. Bu arada mü
saade ederseniz sözlü sorulara geçiyorum. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü sorular ve cevapları 

1. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, bu dönemde Useyi bitirip de 
üniversite ve yüksek okullara giremiyen öğrenci 
adedine ve bunlar hakkında ne düşünüldüğüne 
dair MüU Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/384) 

BAŞKAN — Bayın ismail Hakkı Yılanlıoğ-
lıar... Burada mı -afendim?. Soru sahibi ikinci 
defa da bulunmadıklarına göre sorulan düşmüş
tür. 

2. — Erzurum Milletvekili Nihai Düer'in, 
Doğu - Anadolu'da çiftçi ailelerine, kuraklık 
sebebiyle, kredili olarak verilen buğdayın be
delinin alınmaması hususunda- ne düşünüldüğü
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/405) 

BAŞKAN —.Sayın Nihat Diler.. Buradalar 
mı efendimi Soru sahibi ikinci defa da bulun
madıklarından soruları düşmüştür. 

3. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, basında raslanan sol ve komünizan neşri
yat karşısında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü soru önergesi ve Adalet 
Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün sözlü cevabı 
(6/419) 

ŞAŞKAN —Sayın Pehlivanoğlu ? Burada
lar. Sayın Başbakan adına cevap verecek Ba
kan, Adliye Vekili burada. Soruyu okutuyorum: j 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
arz ve rica ederim. 

Ordu Milletvekili 
Sadi Pehlivanoğlu 

1. ikinci inönü Kabinesinin Hüküm-et prog
ramında aşın cereyanlara- karşı mücadele edi
leceği tasrih edilmiştir. 

Son zamanlarda basında raslanan geniş ölçü
de sol ve komünizan neşriyat muvacehesinde: 

a) Hükümet ne gibi tedbirler düşünmekte
dir? 

b) Şimdiye kadar kaç kişi hakkında taki
bata tevessül edilmiş ve adalete teslim edilmiş
tir? 

BAŞKAN — Hükümet adına buyurun sayıcı 
Adalet Bakanı. 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (Ankara) — Muhterem Başkan, muh
terem arkadaşlarım; Ordu Milletvekili sayın 
Sadi Pehlivanoğlu tarafından Başbakanlığa hi
taben verilen sözlü soru önergesinde : 

ikinci inönü kabinesinin Hükümet progra
mında aşırı cereyanlara karşı mücadele edile
ceğinin tasrih edilmiş olduğunun, son zaunan-

(1) 326 S. Sayılı basmayazı 7 . 12 . 1962 
tarihli 14 ncü birleşim tutanağı sonundadır. 
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landa basında taslanan geniş ölçüde sol ve ko-
münizan neşriyat muvacehesinde : 

Hükümetin ne gibi tedbirler düşünmekte 
olduğunun; 

Şimdiye kadar kaç kişi hakkında taki
bata tevessül edilmiş ve Adalete teslim edilmiş 
bulunduğunun; 

Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılması istenilmiş ve mezkûr sorunun Başba
kan adına Bakanlığımızca cevaplandırılması da 
Başbakanlıkça tensibedilmiştir. 

Sualin cari ve vakıaları ilgilendiren ikinci 
kısmı hakkındaki malûmat Bakanlığımızca top
lanmış ve* aşağıda arz edilmiştir. 

İzmir, Adana, Bursa, Zonguldak, Eskişehir, 
C. Savcılıklarınca sol ve komünizan neşriyat
tan ötürü şimdiye kadar hiç kimse hakkında 
takibat yapılmamış olduğu; 

Ankara Cumhuriyet Savcılığınca Yön Der
gisinin 15 Ağustos 1962 tarihli sayısının 8 nci 
sayfasındaki «kârların çalışanlara dağıtılması 
piyasayı canlandırır», yine aynı derginin 12 
Eylül 1962 tarihli sayısının 3 ncü sayfasında 
«yargıçlar ve toplum» 8 nci sayfasında «Türki
ye'de burjuvazi yok mu?» 20 nci sayfasında 
«Sosyalist gerçekçilik» başlıklı yazılarla, öncü 
Gazetesinin 20 Ağustos 1962 tarihli sayısında 
«Mehmet Ali Aybar'ın konuşması», 9 Eylül 
1962 tarihli sayısında «C. H. P. ve Anayasa» 
«10 Eylül 1962 tarihli sayısında Mehmet Ali 
Aybar'ın konuşması», 3 ncü sayfasında «Baş
kentin öteki yüzü», 12 Eylül 1962 tarihli sayı
sında ««Kurtuluş yolu nerede», «var oluşçuluk ve 
Marksçilık», 17 Eylül 1962 tarihli sayıda «kur
tuluş yo^u nerede», «işçiler Anayasanın ihlâli
ni ilân edecek», 18 Eylül 1962 tarihli sayıda 
«savaşta imece» ve 19 Eylül tarihli sayısında 
«olaylar ve sosyalist 'kültür derneği» başlıklı 
yazılar tetkik edilmiş ve hazırlık tahkikatına 
geçilerek sorumlu müdürler Doğan Avcıoğlu, ve 
Ayhan Bilgin ile yazarları Kemal Çiftler, De
mir özlü, Hasan Ertürk, Abidin Dino, A. Ulu-
ger haklarında soruşturmaya başlanmış olduğu; 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca 1961 ve 
1962 yıllarında muhtelif gazeteci hakkında 29 
Hazırlık tahkikatının açılmış olup bunlardan 
28 zinin takipsizlik kararı ile neticelendiği sa
dece Afşar Timuçin hakkında Ataç Dergisinin 
1 Ekim 1962 tarihli nüshasındaki yazılardan 
ötürü T. C. Kanununun 142 nci maddesine mu-
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halefetten açılmış bulunan takibatın devam ey
lemekte olduğu; 

Mehmet Ali Aybar'ın İstanbul'da yaptığı ko
nulmanın «Türkiye işçi partisi komünist parti 
değildir» başlığı laltında öncü Gazetesinin 17 
Ekim 1962 tarihli nüshasında neşredilmesi üze
rine hâdiseye İstanbul ve Ankara C. Savcılığın
ca el konulduğu ve sorumlular hakkında taki
bata başlandığı tesbit edilmiş bulunmaktadır, 

Sualin (a) bendinde geniş ölçüde sol ve ko
münizan neşriyat muvacehesinde Hükümetin ne 
gibi tedbirler düşünmekte olduğu sorulmakta
dır. 

Bu meselenin, Hükümetin umumi siyaseti 
içinde bir cüzü teşkil eylediği, bu itibarla ba
his (konusu sorunun, Hükümet adına Başbakan 
tarafından şu suretle özetlendiğini arz ederim. 

Mevcut tedbirler her cereyana karşı kifa
yetle işlemektedir. Şimdilik başka bir tedlbir 
düşünülmemektedir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saiyın PehlitvanıoğiLu. 
ŞADI FEHLİVANOĞLU (Ordu) — Muhte

rem arkadaşlar, MuMerem Vekil1 Beyefendiye 
soruma verdikleri cevap dolayısiyle kendileri
ne huzurunuzda teşekkür etaneyÜ bir vazife 
addederim. 

Ancak, zaman zaman, bilhassa son seneler
de, sahipsiz köyde çomaksız dolaşır gibi, su üs
tüne çıkıp açıkça ve alçakça yapılmakta olan 
komünist ihtilâl propagandacın muvacehesin
de Hükümetin bir tek katî. icraat delili, itti'-
haz edilmiiiş müsımilr bir tedbir getirmeksizin 
yüksek huzurlarımızla çıkmış olîmasi) sizler gibi 
beni de derin (biır teessüre gark etti1. 

Arkadaşlar, şu Ihususu bilhassa katiyetle 
ifade etmek isterim ki, topyekûn milli varlı
ğımızı ydketmeye matuf olan bu meselede huzu
runuzda her türlü parti mülâhazalarının dışın
da, bu büyük milletiln Ibilr evlâdı ve bugün va
tanın mukadderat ve mesuliyetini üzerinde ta
şıyan Yüksek MeclisiııMn bir üyesi olarak ko-
nuşaıcağım. 

Yalnız, gönül arzu eder ki, ıbÜr ımillietvekili' 
'arkadaşın sorusu (münasebetiyle bintakıım mev
hum ırkçılık ve tuırancılık tehlikesi iddiaları 
karşısında öncelikle ve hassasiyetle bu kürsü
de cavp veren Muhterem Hükümet' Başkanı 
Birinci Koalisyonun teşkili sırasında bilhassa 
aiçıfcça memleketimizde biir tehlike halini alimı§ 
olduğunu kabul ve ifade buyurduğu komüniz-
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me dair sorumu bu kürsüye çıkarak bizzat ce-
iandıreın ve bu suretle de Yüksek Meclisinizle 
milleti tenvir etmiş olsun. 

Muhterem milletvekilleri, bugün komünist
ler, bugün sosyalizmi, Marxizme uygun olarak 
cemiyetimiz için bir tekâmül zarureti olarak 
göstermekte, sütun sütun yaızı ve makalelerle 
Mısır ve Cezayir'i misal göstermek suretiyle sos
yalist bir idarenin ikamesini müdafaa etmekte 
Fidel Gastro'yu ideal bir ihtilâl lideri olarak 
Türk gençliğine lanse etmekten çekinmemek
tedirler. Aynı zamanda bu memlekette bu mem
leketin ismini taşıyıp da çıkan birtakım gaze
teler türlü vesilelerle komünist memleketlerin 
ve bilhassa Sovyet Rusya'nın propagandaları
nı açıkça yapmaktan da çekinmemektedirler. 
Sizlere bir misal vermek istiyorum. Bu seneki 
izmir Fuarının kapanışı münasebetiyle tertip
lenen Sovyet Günü münasebetiyle bir gazete 
bir ilâve neşretmiştir. O gazete ki, başlığını 
siyah olarak neşretmesinin esbabı mucibesini 
parasızlık ve maddi imkânsızlık yüzünden oldu
ğunu efkârı umomiyeye açıkça beyan etmiştir. 
Halbuki aynı gazete bu şekilde pahalı bir ilâ
ve neşretmesinin sırrı nedir diye insanları dü
şündürüyor. Tabiî olarak ve bu sebeptendir ki, 
hassasiyetle bu broşürün üzerinde durdum. Say
falarını çevirdim, gördüm ki, Sovyetlere ait 
6 resim diğer pavyonlara ait 1 - 2 resim mev
cut ve başta da Balkan Kruşçef Sovyetler Bir
liği pavyonu çok ilgi topladı. Temsil ettiği 
Devletin şerefine ve Fuarın kıymetine uygun 
bir dikkatle hazırlanmış, haysiyetli ve faydalı 
bir eser diye manşet atti'ktan sonra birçok say
falarında Sovyet Rusya'nın propagandasını 
açıkça yapmaktadır. 

Vatan Gazetesinin ilâvesi, (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Gü
ler. 

ŞADI PEHLlVANOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de komünistler 
sosyalizmi bir maske olarak kullanıyorlar, de
dim. 

Halbuki malûm şahıslar tarafından Türki
ye için bir kurtuluş yolu olaralk gösterilmek 
istenen sosyalizm hakikatte Türkiye'de hayli 
uzun müddettir devam eden bir komünizm mas
kesinden başka bir şey olmadığını şimdi huzu
rumuzda delilleriyle ortaya dökeceğim : 

10.-12.1668 0 : 1 
Nitekim ilk komünist teşekkülü Türkiye'de 

1910 da (Osmanlı Sosyalist fırkası) adı altında, 
kinci enternasyonale bağlı olarak, iştirakçi Hil

mi tarafından kuruldu. 
Bunu takiben 1919 da, Şefik Hüsnü Değmer 

ıdındaki azılı komünist tarafından, üçüncü en
ternasyonale bağlı olarak Türkiye Sosyalist işçi 
.e Çiftçi fırkası kuruldu, isimlerine bilhassa 
likkat buyurmanızı rica edeceğim. 

Bu arada şuna işaret etmek isterim. Bu par
tiler kapatıldıktan sonra komünistler Türkiye'de 
karaltı faaliyetine başlamak mecburiyetinde kal-
lılar. Vesikaları adlî ve askerî mahkeme dosya-
' arında mevcuttur. Yalnız, legal teşkilât olarak 
içüncü enternasyonalin yaptığı 100 milyon al

tın Rublelik yardımla 1922 de Galata'da (Tür
kiye işçi Dernekleri) adında bir teşkilât kur
dular. 

Muhterem arkadaşlar, son zamanlarda Sovyet 
Rusya kanaliyle Türkiye'ye şu kadar miktarda 
para sokuluyor, acaba bu paralar nereye kulla
nılıyor, diye kafalarda olan istihfamı tarihteki, 
bu tatbikat en güzel cevap teşkil eder, kanaatin
deyim. 

1946 da Türkiye çok partili devreye geçince 
komünistler su üstüne çıktılar. Şefik Hüsnü, tek
rar, (Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Parti
sini) kurdu. Esat Adil Müstecapöğlu adındaki 
bir komünist de, (Türkiye Sosyalist Partisi) ni 
kurdu. Ayrıca, Şefik Hüsnü'ye bağlı 18, Esat 
Adil'e bağlı yarım düzine sendike kuruldu. 

1950 ile 1960 yılları arasında sosyalizm mas
kesi düşüp komünizm meydana çıktıktan sonra 
Hikmet Kıvılcımlı adındaki eski bir komünist 
(Vatan Partisini) kurdu, bilâhara mahiyeti an
laşılıp kapatıldı, 1960 tarihinden sonra da sös-
valist umde ve programla ortaya çıkan, hain 
Nazım Hikmet'in bir zamanlar müdafaasını ya
pan, eski komünistlerle sıkı iş birliği halinde 
ilan malûm Mehmet Ali Aybar tarafından (Tür-
'dye işçi Partisi) kuruldu ve bu parti bugün 
istanbul'da memleketin türlü yerlerinde fitne ve 
nehirlerini saçmak için uğraşmakta açıkça biraz 
onra delilini vereceğim komünizm ve markizm 

prensiplerini Türkiye'ye yaymak için çalışmak
tadır. Tabiî bunların şu verdiğim misallere Tür
kiye'de kurulmuş olan gizli komünist partileri 
lâhil delildir. 

Görülüyor ki, 1910 dan beri kurulan ve ko
münist partiler mevcut mevzuat karşısında asıl 
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adlarını koymadan ve sosyalist kisve altında faa
liyetlerini devam ettirmişlerdir. Tabiî bunlara 
Türkiye gizli komünist partileri dâhil değildir: 

Arkadaşlar, bütün bu teşkilâtlı faaliyetlere 
muvazi olarak Türkiye'de müseccel komünistler 
tarafından çıkarılan ve komünizmin gayelerini j 
gayet usta taktiklerle destekleyip müdafaa eden \ 
fikir ve sanat kisvesi altında, yığınla dergi ve j 
gazeteler de mebzulen ortaya çıkmıştır. Bunlar
dan birkaçının adını şimdi huzurunuzda açıklı-
yacağım. 1948 den sonra çıkan bâzı neşriyatın 
adı şunlardır : Ses, Yeni Ses, Yaprak, Yeni Ede- i 
biyat, Yığın, Bir Ara Serveti Fünun, Sertellerin i 
Çıkardığı Görüşler, Sabahattin Ali ve Rifat İl
gaz'ın çıkardığı Markopaşa, Hür Markopaşa, Ma- j 
lûm Paşa, Ali Baba, Amaç, Barış, Gerçek, Eşek^ j 
Yeryüzü, Kaynak, Nazım Hikmet gibi dergilere 
bugünlerde Marxist sosyalizmin sözcülüğünü ya
pan Vatan ve öncü gazeteleriyle Yön dergisini 
zikredebilirim. Bu arada muhtelif gazetelerde 
yer almış olan mahkûm ve müseccel komünist 
yazarları da unutmamak icabeder. Şimdi bizzat 
bunlardan objektif misaller vereceğim : i 

Yön Dergisinin 14 ncü sayısında Zeki Baştı-
mar tarafından Türkiye Komünist Partisine 
alındığı iddiasiyle askerî mahkemeye sevk edilen 
ve fakat delil kifayetsizliği ile beraet eden Mül
kiye Profesörlerinden Sadun Aren'in (nasıl) 
(bie sosyalizm) başlıklı makalesinde muhtelif 
çeşitli sosyalist görüşleri reddeden ve Stalin - Le-
nin izahına uygun olarak (Diyalektik Materya
lizmi) metot alan (İlmî sisyalizmi) müdafaa et
mektedir, ki, ilmî literatürde bunun adı komü
nizmdir. Böylelikle Yön Dergisinin Türkiye'deki 
sosyalizmi komünizm istikametinde bir mâna ve 
yön vermek istediği meydana çıkmış oluyor. 
Yine Yön Dergisinde çıkan sosyalizm, «Sosya
lizm anlayışımız» adındaki bir başmakalede der
ginin mesul müdürü olan zat Anayasa ile temi- , 
nat altına alınmış olan özel mülkiyet hakkına I 
karşı düşmanlağım açıkça ilân eden bir ifade 
ile sosyalizm sınıfsız bir cemiyet ister. Ve bunu 
temin için istihsal vasıtalarının devletleştirilme
sinin şart olmasını ileri sürmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu, İçtüzüğün 
155 nci maddesi gereğince 15 dakikadan fazla ; 
mütalâanız devam edemez. O yönden 1 'dakika- İ 
nız kaldı lûtfeın bağlayınız. (Devam, devam ses
leri) . ; • • , • • • | 

10.12.1962 0 : 1 
Efendim devam etmıesi hakkında Heyeti 

Umumiye karar verirse elbette devam eder. 
(Devam, devam sesleri) 1 dakikası var, rica 
ederim beyler onu Riyaset ayarlar. 

SADÎ PEHLİVANOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar bu tehlikenin ne 'kadar 
korkunç olduğunu ve zehir saçanların bu satıl-
'mış moskof hainlerinin 'Türkiye'de pervasızca 
nasıl zehir saçtıklarını 'bir nebze huzurunuzda 
açıklamayı millî 'bir vazife addediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu'nun 15 da
kikadan fazla konuşmasını oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. 
Kabul etimiyenler... Kabul edilmiştir. Buyurun 
Sayın Pehlivanoğlu. 

SADÎ PEHLİVANOĞLU (Devamla) — 
Yine Yön Dergisinden okuyorum, (özel mülkiyet 
hakkına karşı düşmanlığını açıkça ilân eden bir 
ifade ile sosyalizm sınıfsız bir cemiyet ister ve 
bunu temin için istihsal vasıtalarının Devletleş
tirilmesinin şart olduğunu) ileri sürmekten çe
kinmiyor. 

Bu sözler nasıl bir zihniyetin ifadesidir, ar
kadaşlar. Şim'di müsaade ederseniz 1952 tevki-
fatında ele geçen (Komünist Partisi teşkilât 
prensiplerinin) 16 ncı maddesini okuyacağım: 
Türkiye Komünist Partisi sermayeye ait işlet
melerinin, madenlerin, demiryollarının, büyük 
sanayii ve nafıa tesislerinin ve bankaların taz
minatsız müsaderesini is'fcer. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Komünist 
Partisinin gizli prensipleriyle Yön Dergisinde 
ileri sürülen fikirler arasında bir ayrılık mev
cut mudur? 
Y:ne avnı Yön Dergisinde toprak dâvasının 

nasıl halledileceği konusunda tertiplenen bir 
acık oturum vesilesiyle bu 'derginin mesul mü
dürü olan zatın aynen (Türkiye'de hükümetler 
ve meclisler toprak dâvasını halledemez. Bu 
dâva aynen ihtilâl Fransasmda ol dr im gibi, 
kövlünün kendi hareketivle halledilebilir,) de-
din-i 'kaydedilmektedir. Bu ifadenin altındaki 
mânayı belirtmeme bilmem ki lüzum var mı
dır? 

Ayrıca sosyalizmi izah bölümünde Vatan 
Gazetesinde mahut Komünist Barışseverler Der
neğinin kurucularından olan ve hu sebepten 
mahkûm olmuş bir kadın yazar, sosvalist hare
ketlerin öncü kadrosu olarak münhasıran işçi 

ü sınıfını göstermektedir ve yine 1952 de ele ge-
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çen 'Koımünist 'Partisinin teşkilât prensiplerine' 
paralel fikirler ileri sürmektedir. Nitekim bu fi
kir 1936 de yayınlanan ve komünist Nazım Hik
met kıvılcımının yazdığı (Emperyalizm Geberen 
Kapitalizm) adındaki kitabında da esas aneıı-
baından aktarılmak suretiyle aynen, ifade 'edil
miştir. ıMezkûr kitabın .150 nci sayfasında '(em
peryalizme gerçekten karşı koyacak ollan in
kılâp kuvveti amale, köylü kuvvetidir. ÖBu kuv
vet içinde rehber ve 'öz inkılâp kuvveti bütün 
mazlum insanların yolunuaiç/an işçıi sınıfıdır. An
cak işçi sınıfı sosyal inkılâbım yollunu açabilir) 
'denmektedir. 

Yani bütün bunlar gösterecek 'ki, ve 'gösteri
yor iki, arkadaşlar, hiç Rusların para imara sarf 
etmelerine (Bizim Radyonun 'Türkiye'de yıkıcı 
bir faaliyette bulunmalarına lüzum yok, bizim
kiler maşaallah bunu yapıyorlar. Esasen Türki
ye işçi Partisi Genel Başkanı Mdhmet Ali Ay-
bar aynı şeyleri tekrar etmektedir. 

Yine Vatan Gazetesinin fıkra yazarlarından 
biri (Tetlhi Naci) sosyalizmi tarif ederken Kari 
Maksin tana görüşlerinden biri olan '('filozoflar 
dünyayı izah ettiler, biz ise değiştireceğiz) hük
münü bir taktikle isim almadan piyasaya, sür
mektedir. 

©akınız arkadaşlar, (Hükümet Başkanı ted
birleri 'kifayetli 'addediyor komünizme dâhil olan 
bir soruda da her türlü 'cereyanlar şeklinde de 
ifade etmek lüzumumu hissediyor. 'Göreceksiniz 
şimdi fou tedbirlere 'rtığmen Hükümetin ittihaz 
ettiği bu bedbinlere rağmen nasıl meydanlarda 
komünistler at oynatıyorlar. •(•«Tedbirleri söyle» 
sesleri) 

BAŞKAN -r- Müdahale etmeyin, 
SADÎ PEHLtVANOĞLIT (Devamla) — 

Onu teklif edeceğim. 
Keza ('Sosyal yayınlar) isimli 'bir yayın evi 

Fransız Komünist Partisi hücrelerinin eğitimi 
için Fransız Komünist Partisinin Genel Başka
nı Marcel Kasen Cehacin tarafından yazılmış 
bir broşürü (sosyalizm karşısında ilim ve din)' 
ismiyle neşretmekten çekinmemiştir. Aynı ya
yın evi komünizmin kurucusu Kari Maksim en 
yakını Frederi'k Engels'ıin kitaplarını '(sosyalist 
literatür olarak piyasaya sürüyor ve bu kita
bım tercümesini bir m'üstear isimle beş yıl ko
münistlikten hüküm ıgiymiş sabıkalı îbir komü
niste tercüme ettiriyor. (Nıizaımettin Burhan de
nen bu adam aslında Orhan Huda'dır.) 
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i Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de komünist 

yazarlar meydanı boş bulunca işi azıtmışlar, 
I 'Türkiye îşçi Partisi ile elele vererek, gazete 
I sütunlarında ve meydanlarda ihtilâl nağraları 
I çekmektedirler. Misal vereyim, 1 Ekim 1962 ta-
I rihli 'öneü Gazetesinin baş sayfasında (demok-
I rasiye •çağrı.') başlıklı manşet altında: fAnti-
I demokratik yasaların baş sorumlusu olan Hü-
I kümet ilim özgürlüğünü, emekçi halk yığınları -
I nra örgütlenmesini köstekl'iyem bu yasaların ya-
I ni Ceza Kanununun 141 - 142 nci maddelerini 
I kaldırın diyor. Daiha serbest dolaş/alimi diyor. 
I Bu yasaların yürürlükten ıkaldıralıması için bü-
I tün kuvvetleri (harekete geçmeye çağırıyor ve 
I bir sürü hain ve galfil insanların imzalarını top-
I layarak neşrediyor. 1 Ekim 1962 tarihli öncü 
I Gazetesinde işçi Partisi Genel Başkanı Aybar'ın 
I şatafatlı bir resmî ile kongrede söylediği şu 
I sözler büyük puntolarla neşredilmektedir. 
I (İşçi sınıfı emekçi halk yığınlarını uyararak, 
I halkçı, devrimci kuvvetlerle Anayasayı koruya-
I çaktır) demek suretiyle bir işçi sınıfının ihdas 
I edilmesi, bu sınıfın bağımsız bir politik kuvvet 
I olarak iktidara geçmesini sağlamak için hare-

I kete davet ediyor. 
I Muhterem arkadaşlar, Mehmet Ali Aybar'ın 
I bu sözü ile bir zamanlar Rus Hariciye Vekilli-
I ğini yapan Çiçerin'in 13 Eylül 1919 tarihinde 
I Türkiye'ye hitaben söylediği sözlef arasında 
I hiejbir fark mevcut değil. Çiçerin diyor ki, 
I «Türk işçi ve köylüleri yoldaşlar memleketimiz 
I sizi soyup sovana çeviren paşaların elindedir. 
I Tabiî şimdi toprak ağaları diyorlar. O zaman 
I paşa imiş» ne sizin askerî partileriniz ne de de-
I mo'krat partileriniz bizleri kurtarabilir. Dünya-
I da çalışanlar kendilerini ezenlere karşı birleş-
I melidir. Mehmet Ali Aybar da bunu diyor. Mos-
I kova'dan değil de buradan. 
I öncü gazetesinde bir bayan yazarın smıfla-
I rı birbirine tahrik ettiği yazılarında (sosyalizm 
I adına) sınıfsal savaşın kaçmıldığından, tarihsel 
I akışın zaruretinden, bahsediyor. 
I SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Bayan ya-
I zar kim? 
I BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 

SADİ PEHLtVANLIOĞLU (Devamla) — 
I Müşerref Hekimoğlu, bir müddet önce aynı ga-
I zetede (M.F.) rumuzlu meçhul yazarın kaleme 
I aldığı bütün makaleler âdeta gizli Komünist 
) Partisinin görüşünü açıklar mahiyettedir. 

— 14 — 
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Sosyalizm maskesi altında faaliyet gösteren

ler işi tedide kadar götürmüşlerdir. 39 sayılı 
Yön dergisinin (Yargıçlar ve Toplum) adlı ma
kalesini ibretle nazarınıza sunuyorum : (Kanlı 
devrimlerin kurbanı olmak istemiyenler hiç ol
mazsa kendi çıkarları açısından özgürlük taraf
tarlığı ve hoş görürlük şampiyonluğu etmek zo
rundadırlar). Bu yazının hedefi T. Ceza Kanu
nunun 141 ve 14'2 nei maddelerini tatbikle mü
kellef olan Türk savcılar ve hâkimlerdir. 

Türkiye'de komünistlerin, Moskova literatü
rüne uygun olarak kimlere faşist dedikleri ve 
faşizmden neyi kasdettikleri, öncü gazetesinin 
T Ekim 1962 tarihli nüshasmdaki Mehmet Ali 
Aybar'm yayınlanan tarifinden "açıkça anlaşıl
maktadır: işçi sınıfının. 

Arkadaşlar, haniya biz de bu modaya kapı
lıp da ara sıra ters, ters kullandığımız bu fa
şist maşis şeyinden ne anladıklarını neyi kas-
dettiklerini bilhassa dikkat nazarınıza sunmak 
isterim. (Faşizm işçi sınıfının halk yığınlarının 
bir bağımsız politik kuvvet olarak...) yeni ar
kadaşlar demokraside görülen sendika şeklinde 
meslekî birtakım teşekkül olarak değil. Bağım
sız politik kuvvet olarak (ortaya karşı çıkma
sına karşı koyan Hükümet şeklidir.) Yani ter
sinden alınız meseleyi neyi kasdettiğini bir 
politik işçi sınıfı meydana gelecek. Bu işçi sını
fı teşkilâtlanacak. İhtilâl yapacak politik kuv
vet olarak Devlet iktidarına açık olacak. Buna 
karşı koysan o zaman faşist teşekkül olur. Bu
nu demek istiyorum. Devam ediyor biz faşizmin 
tek partili biçimini de çok partili biçimini de 
yaşadık. Ve aydınların arzuladıkları (nur
lu sonuçlara!) mutlaka varmak için iş birliği
ne çağıran Aybar'm yukardaki tarif ve sözleri
ne göre ve Türkiye'deki buna muvazi komü
nist neşriyata göre 40 yıllık Cumhuriyet idaresi
ne topyekûn gerici ve faşist idare damgası vu
rulmakta bir taraftan da gaflet içinde olanları 
avlamak için Atatürkçülük taslamaktadırlar. 
Gerçek Atatürkçülerin sesi neden çıkmaz? 
11.9.1962 tarihli öncü gazetesinde: (mevcut 
partilerin hepsi aynı yapıda, dördü de hâkim sı
nıfların çıkarını koruyor. Hâkim sınıf deyimin
den yabancı ve yerli sermaye ile toprak ağala
rının kurduğu üretim araçlarını ve toprağı 
elinde tutan mutlu azınlığı kastediyoruz. Çün
kü bu partiler ancak bir noktaya kadar ikti
dar mücadelesi yapmakta, fakat bir noktadan 

sonra sınıflarının menfaati bahis konusu oldu
ğu zaman birleşmektedirler. Bu yüzden mev
cut partiler 27 Mayısa 'karşı yapılan saldırıla
ra ses- çıkarmamaktadırlar.) dedikten sonra 
27 Mayıs hareketini cüretkârane ve alçakça 
şöyle tarif etmek suretiyle istismara yeltenmek
tedirler. Yazar devam ediyor : «Çünkü, 27 Ma
yıs, emekçilerden yana sömürücülere karşı ya
pılan bir harekettir. Bu ne demektir, arkadaş
lar1? Türkiye'nin ve dünyanın meselelerini ga
yet iyi bilmekle mükellef olan ve Türkiye'yi 
tehdideden her tehlikeye karşı zamanında ted
bir almak mecburiyetinde bulunan bir Hükü
met bu sözlerin delâlet ettiği mânayı bilmiyor 
mu? 

27 Mayısı yapanlar, Ibu hareketi meşru bir 
hukuk düzeni kurmak ve kardeş kavgasını ön
lemek için yaptıklarını açıkça ilân ettikleri 
halde bu harekete bir sınıf mücadelesi süsü 
verilmesi karşısında savcıların rehavetine se
bep nedir? Arkadaşlar, bir başka hususu da 
ehemmiyetle arz etmek isterim; 

Kızıl tehlike Öylesine açığa çakmış, propa
ganda faaliyeti öylesine 'hızlanmıştır ki, herkes 
yavaş yavaş uyanmakta, bir zamanlar komü
nizm tehlikesini gericilerin evhamı gibi gös
termek istiyen bâzı aydınlar bile, "durumun va
hametini, idrak etmek zorunda kalmışlardır. 
Meselâ, Aydın Yalçın Türkiye'deki komünist
leri sosyalizm maskesi altında çalıştıklarını Sos
yalizm adı ile tam bir Mârksçılık yapıldığını 
beyandan kendini alamamaktadır. Herkesin ya
vaş yavaş uyandığı bir (hedefe alâkalılar neden 
hâlâ hareketsiz kalmakta devam ediyorlar; ibir 
türlü anlamıyorum. 27 Mayısı savunma iddia-
siyle ortaya çıkan (27 Mayis Fikir Kulübü) 
geçenlerde tertibettiği bir basın toplantısında 
(Son meydan savaşının kaçınılmazlığından ba
his ediyor.) Bu son-meydan savaşı kimin hesa
bına ve kime karşıdır? 

Çeşitli sosyalist görüşlerin /birleştirilmesi 
için bilhassa son aylarda hummalı bir faaliye
te girişildiğini müşahede etmekteyiz. İkinci en-
tarnasyonelin parolası haline ıgelen, (Kütlelere 
doğru değildir. Kütleleri feda ederek iktidara 
doğru.) formülünü tatbik edebilmek için ma
lûm (tek cephe) taktiğine başvurmuşlardır. 
Yüksek Meclisinizi vatansever Türk Gençliğini 
ve münevverleri bu tehlike karşısında müdafa-
yı nefsi millîde birleşmeye davet ediyorum! 

— 15 — 
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(Alkışlar) Sosyalist kisvesi altındaki malûm 
tek cephenin müşahhas strateji ve takdiği Yön 
Dergisinin 39 ncu sayısında programlaşa-
rak vesikalandırılmıştır. (Sosjyal gerçeklik) 
başlıklı yazı işçi ve köylü kütlelerini, ay
dınları gençliğin ve hattâ her şeyden kutsal 
bildiğimiz Türk Ordusunu kendilerinin yardım
cısı göstermekte ve böylece millî ordu bünye- • 
sinde rahneler açmak istemektedir. Bu hain sa- j 
tılmış köpeklere ihtar edeyim ki, Türk Milleti | 
bu ihanetlerinin hesabını mutlaka soracak, bir ] 
gün istismar etmek istedikleri milliyetçi Türk 
Ordusunun yumruğu efendilerinin başına bal
yoz gibi inecektir. (Bravo, sesleri alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, şunu belirtmek iste
rim ki, bir komünist mutlaka Sovyet Rusya'nın 
tabiî casusu ve kundakçısıdır. (Bravo, sesleri) 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Paralar 
oradan geliyor. 

SADÎ PEHLÎVANOĞLU (Devamla) — Va
tan ve milliyet mefhumunu reddeden komüniz
min hu zaruri bir neticesidir. 

Artık bu hakikatler karşısında ve hu cüret
kâr ihanetler muvacehesinde Millet Meclisinin 
Hükümetle birlikte meseleye hassasasiyetle el 
koyma zamanı artık gelmiştir. Lâzımgelen ka
nunu mevzuatın derhal çıkarılması lâzımdır. T. 
C. K. nun komünizmi yasaklıyan 141 ve 142 nci 
maddeleri daha vazıh hale getirilmeli, realize 
edilmelidir. Nitekim Muhterem Adliye Vekili
nin Hükümet adına verdiği cevapta 29 hazırlık 
takibatı yapıldığı ve 28 inin takipsizlik kararı 
verildiğini ifade etmiştir. Bunun sebebi 141 ve ; 
142 nci madde ve bunu tatbik eden savcılar 
ben komünistim diyecek bir budalayı aradık-
larmdandır. (Bravo, sesleri, gülüşmeler, alkış
lar) 

Birçok demokratik memleketlerde hattâ Bir
leşik Amerika giıbi bünyesi çok kuvvetli olan 
memleketlerde bile bu iş üzerinde ciddiyetle i 
durulduğu, ilmî olarak çalışan mütahassıs za
bıtanın teşkili zarureti kabul edildiği halde ol
muş 'bir vakıadır. Bizde Fransızca bir lügatin 
üstünde (Larus) kelimesini görünce bunu Rus
ya'ya ait bir eser zanneden takip polisi kadro
su ile hiçbir iş görülmiyeceği ve netice alına-
mıyacağı, daha doğrusu netice alınmasının sırrı 
kendiliğinden meydana çıkmaktadır. (Gülüş
meler) Hükümetin bu hususlarda bilhassa dik
kat nazarını çekmek isterim. 
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Ayrıca, Marksizmin ve Komünizmin felsefesi

ne vâkıf olan, kominformun hür dünyadaki, hu
susiyle memleketimizdeki takibettiği taktik ve 
metotlara bihakkin vâkıf, hâkim ve savcılar
dan müteşekkil ihtisas mahkemelerinin bir an 
evvel teşkili zaruretini Yüksek Meclisiniz de 
takdir eder kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, Komünist propagandasının hepi
mizi inandırmaya çalıştığı bir nokta üzerinde 
bilhassa durmak isterim: Derler ki, Türkiye için 
komünizm tehlikesi bahis konusu değildir. Bu
gün Demirperde gerisi diye isimlendirdiğimiz 
memleketlerin hiçbirine komünizm plebisit ve 
referandumla orak çekiçli sloganlarla gelme
miştir. Bunlar, hiçbir zaman tahakkuk etmeye
cek bir istikbal ütopyası ile, gayet hünerli bir 
ilericilik yalanı altında mütemadiyen rejimle
rine mâni bütün sosyal müesseseleri yıkmak, 
sınıf şuurunu, servet düşmanlığını körüklemek 
suretiyle cemiyette anarji çıkararak kendileri
ne vasat hazırlamak vazifesiyle muvazzaftırlar. 
Her memleketin dahilî sıkıntıları, malî ve ikti
sadi dertleri, içtimai buhranları bunlar tarafın
dan halk memnuniyetsizliğini kabartmak için 
daimî surette istismar edilir ve bu istismar su
reti haktan gösterilir. En düşman olduklar? 
nokta millî ve ruhi birlik nahiyeleridir. 

Kütlelere ezberlettirilmeye çalışılan Avare-
mu şarkısı gibi yaygın bir moda haline getiril
mek istenen gazete ve dergileri kaplıyah bu 
sosyalizmi naraları karşısında derin bir gaflet 
uykusunda uyumakta inadetmek ve Türkiye'
deki komünist faaliyet ve teşkilâtının mevcudi
yetini ka'bul etmemek için mevcut ceza kanun
larının müeyyideleri karşısında, «ben komü
nistim» diyecek hir budalanın çıkmasını bek
lemek deruhte edilen millî mesuliyet karşısında 
asla affa müstahak olmıyacaktır. 

Yalnız, muhterem Hükümetten istirham edi
yorum; bütün bu hakikatler karşısında acaba 
hâlâ «tedbirler alınmıştır, yeter, başka hiçbir 
şey düşünülmiyecektir.» şeklinde ifadelerinde 
İsrar ediyorlar mı? Lütfen Yüksek Meclisi ten
vir buyursunlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Saym Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara) —Çok muhterem arkadaşla
rım, Saym Sadi Pehlivanoğlu milliyet ve vatan 
sevgi1 erimizi, büyük bir 'belagatla o kadar iyi 
tahrik ettiler ki, ben şimdi huzurunuzda kendi-
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sine cevap verirken, ne kadar sönük vaziyette 
kalacağımı takdir ediyorum. Hakikaten üzerin
de durdukları tehlike, buna şüphe yoktur ki, 
'büyüktür, Üzerinde durdukları tehlike şayanı 
dikkattir; -ehemmiyetle göz önünde tutulacak 
bir meseledir, Ve bugünün meselesi olarak de
ğil 1938 de yapılan tadilâttan beri Anayasaya 
alınan hükümlerle bu mesele daima, millî bir 
tehlikenin önlenmesi için göz önünde tutulmuş 
bir meseledir. Filhakika Sayın Başvekilin öze-, 
tini burada arz ederken mevcut tedbirlerin ki
fayetinden ve şimdilik bu tedbirlere ilâve edi
lecek bir husus olmadığından bahsetmiştim. 
Müsaade etsin aziz arkadaşım Pehlivanoğlu ben 
yine aynı fikirde durayım. Acaba tedbirler de
diğimiz zaman neyi kasdetmiş bulunuyoruz? 
Kendilerinin temas etmiş bulundukları iki mad
deyi kasdetmiş bulunuyoruz. Filhakika, bu iki 
maddenin gelebilecek olan tehlikeleri hakkiyle 
tatbik etmek kaydiyle gelebilecek olan tehlike- , 
leri bertaraf edeceği, hususunda bu -tehlikeleri 
önliyeceği hususunda bir emniyetimiz mevcut 
bulunmaktadır. Ne nitekim,, şimdilik kaydiyle 
ifade edilen husus da şayet bu tedbirler kâfi gel
mezse, o zaman buna ilâveten ,yeni birtakım 
tedbirler de düşüneceğiz» mânasını ifade etmek
tedir, 

Matbuatta günlerden beri devam edegelen 
bir iddia, şüphesiz hepimizce malûmdur. 141 
ve 142 nci maddelerin antidemokratik oldukları, 
Anayasaya aykırı bulunmaları itibariyle orta
dan, kaldırılmasının lüzumuna işaret edilmekte 
ve istenmektedir. Kimin tarafından isteniyor 
bu?.. 141 nci maddenin 1 nci fıkrasında adı geç
mekle beraber, cemiyeti içine düşürmek istedik
leri vaziyeti şimdi Sayın Pehlivanoğlu'nun teş
hir etmiş olduğu durumda olanlar istiyor. Hal
buki bu madde bir tarafı, olan bir sınıfın di
ğeri üzerine tahakkümünü sağlıyacak mahiyet
te yahut memleketin iktisadi ve sosyal nizamını 
ortadan kaldıracak mahiyette birtakım tasav
vurlara sahip bulunanların cemiyet teşkil etme
sine mâni olan 1 nci fıkra aynı zamanda bu hu
susları propaganda ettiği de 142 nci maddenin 
1 nci fıkrası ile men etmiş görüyoruz,, bunları 
istemektedir. Bunun altında yatan felsefenin 
rie olduğunu anlamamak için hiçbir sebep yok
tur, bu felsefe tamamen anlaşılıyor. Arkadaşı
mın dedikleri gibi, tamamen.bir serbesti iktisa-
betmek istiyorlar. 
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LÂTÎF AKÜZÜM (Kars) — Hükümet tek

lif getirsin. 
BAŞKAN — Müsaade; buymrun AMzüm 

Beyefendi. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Devamla) .—. Biz, (bu gibi ef'al içhı 
mevcut müeyyideleri kâfi, görüyoruz.) dediği
miz zaman elbette dayandığımız birtakım se
bepler de vardır. Biliyorsunuz ki, cezalar su
çun içtimai ehemmiyetine mütenasip ve mütena
zır olmalıdır. Aksi halde o istenen büyük ce
zalar değil, evvelce verilmesi düşünülen daha 
az cezalar dahi verilemez. 15 sene gibi bir ha
pis cezasını az görmemek lâzımdır. (Soldan 
«idam cezası verilmelidir.» sesi.) Ceza .Kanunu 
yüksek huzurunuza getirilecektir. Yüksek He
yetiniz nasıl tasvip ederse öyle olur; o karara 
varır. Bendeniz Hükümet olarak noktai nazarı
mızı arz ediyorum. Takdir sizindir, 

141 nci maddede daha üç fıkra vardır ki, 
bunlar ırkçılık mülâhazalariyle birtakım insan
ların haklarını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Fa
şizm ve Nazizm... Yani, tek şahıs veya muayyen 
bir zümrenin cemiyet üzerinde alâ vechil istibdat 
tasarrufunu önlemek gayesiyle vazedilmiş hü
kümlerdir ve bu fiiller (bil/hassa memlekette sos
yal düzeni allak fbullak etmek istiyen insanlar ta
rafından işlenmektedir. Biz şüphesiz Hükümet 
olarak yıkıcı, içtimai nizamı tamamen altüst edi
ci hareketlere meydan verecek bir yola gitmeyi 
düşünmüyoruz. Binaenaleyh; 141 ve 142 nci mad
deleri olduğu g'Jbi muhafaza etmek azmindeyiz. 

Denecek ki; «niçin irer harjıgii bir- içtimai 
doktrin sahibi bir'kimsenin sadece şahsi his ve 
fikrini mulhafaza etmek iötemeyip de Ibu fikrini 
etrafına yaymak istemesini kabul etmiyelim, bi
naenaleyh, ibu saihada hürriyet yermiyelim?» 

Bu hakikaten şayanı dikkat Ibir sualdir. Yal
nız, benim âcizane mülâhazam şudur M1, (hürriyeti 
imha etmekle kendi fonksiyonunun, icalbı.olan her 
hangi bir doktrinin teessüs etmesi için .girişilecek 
olan faaliyetlere müsaade etmekle, 'bir. cemiyet 
kendini intilhara doğru götürmüştür, demektir. 
Hürriyeti imjha ©tmek, kendi programının tabiî 
bir temelini teşkil eden 'her hangi/bir fikir (hürri
yeti demek 'değildir ;;ihürriyetin de Ibir hududu ol
mak lâzımgelır.'Hürriyet birtakım vazifeleri ifa 
etmekle mükellef bulunan vatandaşların, ıbu va
zifelerinin Ihu'dudunu aştıkları yahut vazifelerini 
ifa .etmedikleri zaman hürriyetlerinin hududu-
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iran genişlediği görülürse bundan mütaaccip ott-
manltalan. (Soldan, «foöyle ıhürriyet tanımıyoruz» 
seterleri*) Şimdi onu «söyledim. 

(Memleketi (bir gün [birtakım münevverlerini 
içine dolduracak kamp Ihaline ıgetirmeye el/bette 
!bir Hükümet olarak, (bir münevver olarak razı 
olmak elimizden 'gelmez. Demokrasiyi korumakla 
mükellefiz, insanların temel, (haklarını korumakla 
mükellefiz. Fakat 'bunu sadece Devletin kanunu 
tatbik etmekle bu korumanın yapılamıyacağını 
lütfen ka'bul ediniz. 

Acaba kanunun tatbikatını temin edecek hu
kukçulardan (başka adliyecilerden (başka bu nok-
tai nazarda olmıyan, (bu doktrini kalbul etmiyen 
münevverlerin de Hiiıçibir mesuliyet veya vazifesi 
yok mudur? Bunların sarf edeceği faaliyet ile ka
nunların eksik igeldiği yerlorkle Ihalkı tenvir 'et
meleri gerekmez mi? (Binaenaleyh, münevverler 
kendilerine düşen vazifeyi ifa etmelilerdir. (Bilir
siniz ki, çoğumuz .hukuk meslekine mensup bir 
'hâkimin aradığı anasırı oürmiyenin tebellür et
miş 'bir (halinde, bulunması halinde hükmünü ver
mesi mümkündür. Eğer anasırı eürmiye tamamen 
tefoeyyün etmezse hâkim bir adaletsizlik yapmak
tan 'çekinir, (bu (hükmü kolay kolay veremez. 'Fa
kat memlekette 'bir (hareket ve faaliyet varsa, mu
kabil bir (hareket ve faaliyetin de memleket, için
de vukuunu ıgörmek, 'bilhassa müneivıv erler tara
fından ibu işin derushde edildiğini ve işe girişildi-
ğini müşaihede etmek, (bizüm için hakikaten (huzur 
verici bir keyfiyet olur. Tedbirleri sadece kanun
dan Jbeklemek doğru değildir. 'Halkı tenvir etme
nin yollarını açmak lâzımdır.' Münevverler olarak 
ibu yoldan yürüyerek (halkı tenvir ötmemiz iktiza 
eder. 

(Bakınız Ibir cereyan (bize zulmet içinde nur 
arattırmaya çalışıyor. IBiz (halen nuru (bulunan 
yollarımızda ısalabetle, kuvvetle, emniyetle yürü
mek imkânını elde ediyoruz. ıEMe edemiyoruz, de
miyorum; elde ediyoruz, diyorum. Bizler de mü
nevverler olarak, onların noktai nazarlarını çürü-
teoek, halkı tenvir edecek birtakım Ihareketlerde 
bulunabiliriz. 

Halkı tenvir etmekle 'bu Igilbi Ihareketleri önle
mek mümkündür. Demagoji ile 'büyük kütleler, 
istenilen Mîkamete sürüklenebilir. Hele mideye 
hitabeden demagoji ile daha fazla kütleler peşin
den sürüklenebilir. Bunları bertaraf etmeye ça
lışmak suretiyle memlekette ıbir emniyet, bir hu
zur meydana (gelecek olursa, o «aman sol eereya-
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ııın memlekette yavaş yavaş zayıflamakta oldu
ğunu görürüz. Nitekim, İtalya'da, Fransa'da (harlb 
(bittiği zamanki,; sefalet ve felâketin ortasında ka
lan halkın muazzam kütleler şeklinde 'sol cereyana 
sürüklenmiş olduğunu (biliyoruz. Buıgün ne ital
ya'da, ne Fransa ida mevcut komünist partiler ta
mamen (hürriyeti haiz bulunmakla beraber inki
şaf edememektedirler. Bilhassa parlâmentolarda 
her seçimde sandalyelerini biraz daha kaybetmek
tedirler. Yalnız »on seçimlerde, Fransa'da komü
nist partilerde biraz hareket görülmüştür. Bina
enaleylh Ihalkı tenvir etmek ve onun raihata kavuş
masını temin etmek suretiyle bu meşum propa
gandaya son 'vermek mümkün olur. 

(Mulhterem arkadaşlar, Iben §unu kabul ediyo
rum, cemiyetler daima talhavvüle mâruzldur. Fa
kat bu tahavvül ibir darbe şeklinde hunhar Ibir 
hareketle olmamalıdır. Zamanın ıgetirdiği yeni te
lâkkilerin yavaş yavaş halkın zihinlerine işlemek 
suretiyle ibir tekâmül yolumda olmalıdır. 

BAŞKAN — Konuşacak ımısmız efendim? 
Buyurun. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Muh
terem arkadaşlar; Muhterem Adliye Vekili 
Beyefendiye, bilhassa bu mesele üzerinde hassa-

'siyetle vatanperver bir insan olarak durduk
larından dolayı teşekkür etmeyi bir vazife ad
dettim. 

Bilhassa, sadece kanunlarda bulunan müey
yidelerle mücadele değil, aynı zamanda mü
nevverlere de büyük vazifeler düştüğü husu
sundaki işareti beni çok mütehassis etti. Bir 
gazete «beşinci kuvvetim,» der, Türkiye'nin me
selelerinde, Türkiye'nin mukadderatında söz 
sahibinin matbuat olduğunu iddia eder, fakat 
bu matbuatın bir parçası, bir teşkilâtı olan 
bir gazete, tamamen salcu hareketlere, tertip
lere karşı, memleket çocuklarının, vatansever 
ve milliyetçi gençlerin haklı infiallerine karşı, 
şöyle manşetler atar! 

«Polisin ilgisizliği ve gericilerin açık tahrik
lerine rağmen ilericiler Anayasayı savun
dular...» 

«Kafası çalışmıyan gericiler tekmeleri ko
nuşturdu.» 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuzu fazla 
işgal edecek değilim. Hükümet kadar, Meclis 
kadar matbuatın da bu meselede mesuliyet 
ve vazifeleri vardır. Hürmetlerimle. (Alkış
lar.) 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nm, resmî liselerin öğretmen durumlarına dair 
Milî* Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/422) 

BAŞKAN — Sayın Akça buradalar, Millî 
Eğitim Bakanı bulunmadığından soru gelecek 
birleşim© bırakılmıştır. 

5. — Mara§ Milletvekili Kemal Btiğcıoğhı'-
nun, Millet Meclisi Genel Kurulunun 12.9.1962 
tarihli 115 nci Birleşiminde gündem dışı yapılan 
görüşmelere "dair Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi ve BaşkanvekiUerinden Mekki 
Keskin'in sözlü cevabı. (6/423) 

BAŞKAN — Saym Bağcıoğlu buradalar. 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı adına Baş-
kanvekili Sayın Mekki Keskin de buradalar. 

Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kulu'da Büyük Atatürk'ün Büstüne vâki 

şeni tecavüz hâdisesini tel'in, duyduğumuz tees
sürü ifade ve tahkikatın seyrindeki ihmal se
bebiyle ilgililerin ve Hükümetin dikkatini çek
mek maksadiyle; Millet Meclisinin 12 . 9 . 1962 
Çarşamba günkü Birleşiminde «Gündem dışı.» 
yaptığımız konuşmayı vesile ittihaz etmek 
suretiyle 17 . 9 . 1962 tarih ve 429 sayılı Akis 
Dergisinin 16 ve 17 nci sayfalarında «Za
bıta» başlıklı yazının 17 nci sayfanın üçüncü 
sütununda aynen «Bağcıoğlu'nun sözleri C.H. P. 
sıralarında mutedil bir dalgalanmaya sebebol-
du. Taşkınlık olmadı ama, kızgınlık arttı. 
Bu arada heyecanlı Nııreddin özdemir yerinden 
hışımla fırladı vo kürsüye doğru ilerler
ken : - Sen 'Türk hâkimini töhmet altında bı
rakıyorsun. Onu sahtekârlıkla itham ediyorsun. 
Sahtekâr sensin; bunu istediğin zaman ispat 
edebilirim diye bağırdı. Sonra bağırmakla 
kalmadı ve zabıt tutmakla meşgul kâtiplere 
yaklaşarak sözlerinin zapta geçmesini istedi. 
Nitekim özdemir'in sözleri zapta o an için ge
çirildi. Fakat celse dağılınca Bağcıoğlu'nun 
İdare Âmirlerine vâki ricası ve özdemir'in de 
muvafakati üzerine sözleri zabıttan çıkarıldı.» 
denmektedir. 

Halbuki, bu tamamiyle bir iftira ve isnattan 
ibarettir. Celse dağılınca idare Amirliğine mü-
racaatte bulunmadığım gibi Sayın özdemir'in 

— 19 
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muvafakati üzerine bu sözlerin Meclis zabıtla
rından çıkarıldığı iddiası da katiyen varit de
ğildir. 

Aslında Sayın C. H. P. Gümüşane Millet
vekili Nureddin özdemir yerinden hışımla fır-
lıyarak kürsüye doğru ilerleyip «Sahtekâr 
sensin; bunu istediğin zaman ispat edebilirim.» 
diye bağırmamış ve sonra «zabıt tutmakla 
meşgul kâtiplere yaklaşarak sözlerinin zapta 
geçmesini» de istememiştir. 

Akis Dergisinin bu neşriyatı baştan aşağı 
yalan ve iftiradan ibaret olduğu gibi Anaya
sanın 87 nci maddesine göre «Meclis görüşme
lerini tam olarak yayınlamaya» mecbur ve 
İçtüzüğün 203 ncü maddesinin 4 numaralı ben
di gereğince «Zabıt Ceridesinin ve Zabıt hulâ
sasının tanzimine nezaret» etmekle vazifeli 
Millet Meclisi Başkanlık Divanını da töhmet 
altında bulundurabilecek bir mahiyet taşı
maktadır. 

Mezkûr celsede cereyan eden müzakereler ve 
konuşmalar aynen harfi harfine ve bir virgülü 
dahi değiştirilmeden zabıt ceridesine geçmiş 
bulunmaktadır. 

Bu sebeple durumun incelenerek böyle bir 
olayın cereyan edip etmediğinin. Meclis tuta
naklarından her hangi bir söz veya ibarenin 
çıkarılıp çıkarılmadığı hususunun sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ve istirham ederim. 

Saygılarımla. 
2 8 . 9 . 1 9 6 2 

Maraş Milletvekili 
Kemal Bağcıoğlu 

BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanlığı adı
nla Bajşlkanvefkiili M'ekikft Keskin. 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI ADINA 
MEKKİ KESKİN (Konya) — Sayım B a ş t a , 
muhterem milletvekilleri; Manas Milletvekili 
Sayın Kemali Bağcıoğlu'nun; Kulu'da Atatürk 
heykeline vâki tecatvüz hakkında gündem dışı 
yaptığı konuşmada hâkilmle'i? üzerinde de be
yanda bulummaisı üzerine Gümüşane Milletve
killi Nurettin özdemir'lıe aralarında geçen mn> 
hıarvere Mecllils zabıtlarında şöyledir : 

«Nurettin özdemir — Türk hâkimiıni töh
met altında bulunduruyorsun.» 

«Bağcı/oğlu — O gün bizim-Kulu'ya gittiği
mizi haber alan Hâkim Burhanettin Celiloğ-
lu'num saat 12,30 da (Bizim ilçeye gelinimizi 
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takibeni yanım, saat ilcinde) raporlu olarak va
zifesinden! ayrıllnııası ve evinden dışaırıya çı'k-
mamıası dahi şüphelerimizi artınmış ve hassam 
siyetimiz'i tahrik etm% hulunımaktadıır.» 

• Birleşim kap'aınıdııkta«B sonra Bağcıoğlu'nun 
idare Âmirlerine müracaattı ve Sayın Özdenliğ
in muvafakati ile zabıtlarda Ibir değişiklik ya^ 
pılmamıştır. Esasen müracaatla zıalbıtlaırın de
ğiştirilmesi de mümkün değildir. 

BAŞKAN — Kemal Bağcııoğlu. 
KEMAL BAĞCIOJLU (Maraş) — Muhte

rem Başikan, çdk kıymetli arlkadaşlariim; 
Bundan» üç ay önce vermiş bulunduğum ve 

(aktüalitesini kaybetmiş olan, «özlü sorumıa, bu
gün Başkanlık adına cevap veren kıymetli 
BaşkanıvekiLiimizin hâdiseyi açıklamış olması 
ve Akis halberinüin böyleıce yaflıanlan'nıası kafrşı-
ısınıda teş'eMrlerimii'arz ederim. 

Arkadaşlar, o gün yani 12. 9 .1962 tarihin
de gündem dışı şöz a)lma)k suretiyle Meclis hu- ' 
zurunda Kulumda Atatürk büstüne vâki tecavüz 
ıhâd'isesini tel'in etmek mıaksadiylıe yaptığım ko
nuşma sırasında hiçbir zaman Muhterem Halk 
BartM Gümüşane Milletvekilü Nurettin özde-
mir, yerimden 'hışımla kalkıp ban/a, «Sen sah
tekârısın, işenin sahtekârlığını ispat edeceğim.» 
şjeklinde bir beyan ve ifadede buüunımaraış ve 
Akis Meemuasınıi'n yazdığı gibi gidip zabıt 
Ikât'i^lerine de : «Bu sözlerimi zapta geçirme*-
yin.» dememiştir. 

Bilbaisaa çekenini sonunda benim, İdare 
Âmirlerine müracaatla, bu şekildeki ifbareleri 
zabıttan çıikanilmasmı istemem tamamen ifti
ra ve yalan olduğu gilbi, Anayasanın 87 nci 
ımaddesi gereğimoe Meclis zabıtlarınım tam ola-
naik neşredilmesi mecburi olduğunu ve İçtüzü
ğün 203 ncü maddesinle göre tutulan zabıtların 
n'ezanet vazitfesini de üzerine almış olan Başfean-
hık Divanan'a dahi, bu kabil bir müracaatta bu-
lunian olmadığını ve zıabıtlıarda her hangi bir 
tahrifat yapıd'madi'ğınn ve vaziyet bu sekilide 
aşikâr olduğu halde; nedens'e 3 - 4 gün sonra, 
'haftalık neşriyatta bulunan Akis Mecmuıasuıını 
12. 9.1962 tariMi nüshasında, hakikatlerden 
tamamen uzak olanı bir ifade tarzı kullanıl
mıştır. 

Biraz evvel de İzah ettiğim şekilde, bura^ 
da bir arkadaşın, «Sen sahtekârsın» diye baı-
ğurdi'ğmı, bunuaı da zabıtlara geçmesini istedi
ğini; benim de tdaıre Âmirlerin'e müracaatla, 
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ıbu müzakerece geçen konuşmaların zabıtlar
dan çıkarıilması hususunda bir istekte bulun
duğumu ve böylece bahâi geçen hususları Akis 
Mecmuasının sütunlarına alınmış bullünması bu 
mecmuanın ne kadar ciddî olduğunun ve mem-
leiket - meseileleritrıe ne .«kadar eğildiğinin delili 
olduğu gibi, ne derece yalan havadis neşretmiş 
olduğunun da güzel ve çok enteresan bîr mi-

j şali olduğu içlin bu sözilıü soruyu vermiştim. 
ŞDmdi hakiıkaltin tebellür etmesi' karşısında, 
aradan üç layıMk bir zamanın geçmesine nağmeni 
Akis Meomııasına bir tekzip mektubu yazmak 
suretiyle efkârı umumiyede husule gelen istif
hamı da böylece izale etmeye çalışacağım. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandınlmıştır. 

6. — Kastamonu Milletvekili Osman Oktay'
ın, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Mergüze 
bucağı Jandarma Karakolunda Ali Tınık ve ar
kadaşlarına kanunsuz işlem yapıldığının doğru 
olup olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/425) 

BAŞKAN — Sayın Osman Oktay? Burada
lar. içişleri Bakanı bulunmadıkları için sorunun 
görüşülmesi gelecek birleşime bırakılmıştır. 

7. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Ber-
tan'ın, hakkında Meclis soruşturması açılan Meh
met Bay dur'un vazifesine devamda, bir sakınca 
görülüp görülmediğine dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/426) 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Rıza Bertan ar
kadaşımız? Yoklar. Kendileri bulunmadıkları 
için bir defaya mahsus olmak üzere soruları ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

8. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
I Türk vatandaşına Avrupa İnsan Hakları Komis

yonu ile Divanına müracaat hakkının tanınma-
I ması sebebine dair Dışişleri Bakanından sözlü so

rusu (6/428) 

BAŞKAN — Konya Milletvekil Sayın Faruk 
I Sükan arkadaşımız? Buradalar. Dışişleri Baka-
I nı arkadaşımız bulunmadıkları için soru gelecek 
I birleşime bırakılmıştır. 

I 9. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurdere-
I li'nin, Haydarpaşa Lisesi Edebiyat II -D. sınıfı 
j .Kimya öğretmeninin, ders saati boyunca politi-

- 20 -~ 
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kaâah bahsettiği hakkındaki neşriyatın doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/429) 

BAŞKAN -r- Sayın Zeki Yağmurdereli bura
dalar mı? (Burada sesleri); Sayın Millî Eğitim 
Bakanı? Yoklar. Yetkili Bakan bulunmadıkların
dan sorunun cevaplandırılması gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

10. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ ilçesi Davulga nahiyesi Belediye Za
bıta Memuru İsmail Uyumaz'ın işine, hangi tarih
te ve ne sebeple, son verildiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/430) 

' BAŞKAN — Sayın Şevki Güler, buradalar 
mı? (Yok sesleri) Kendileri ikinci defa bulun
madıklarından sözlü soruları düşmüştür. 

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

BAŞKAN —• Sayın Şevki Güler iki defa bir
leşimde bulunmadıklarından bu sözlü sorusu da 
düşmüştür. 

12. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ Dagulga nahiyesi Belediye Zabıta Me
muru Memiş BaVın hangi tarihte göreve alın
dığına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/432), 

BAŞKAN — Sayın Şâvki Güler buradalar 
mı?.. Yok. İkinci dafa birleşimde bulunmadıkla
rı için sözlü sorusu düşmüştür. 

13. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ'ın Davulga nahiyesinden Ahmetoğlu 
1926 doğumlu Memis BaVın ilkokul mezunu olup 
olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/433) 

BAŞKAN — Sayın Şevki Güler... ikinci de
fa birleşimde bulunmadıkları için sözlü sorusu 
düşmüştür. 

14. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Nazilli'nin Mescitli ve Yazırh köylülerinin 
22 . 8 . 1962 tarihinde jandarmalar tarafından 
dövüldüklerinin doğru olup olmadığına dair, İç
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/434) 
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BAŞKAN — Sayın Şükrü Koç arkadaşımız' 

buradalar mı?.. Yok. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

15. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesız'in, tarım müstahsüımn kredi ihtiyacının 
karşılanması hususunda ne gibi tedbirler düşünüU 
düğüne dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete ile Maliye Bakanı Ferid Melen'in söz
lü cevaplan (6/436) 

BAŞKAN — Giresun Milletvekili Mustafa 
Kemal Çilesiz arkadaşımız? Buradalar. Sayın Ti-
carat ve Sayın Maliye Bakanları da buradalar. 
Sözlü soruyu okutuyorum. 

27 . 9 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret ve Maliye Ba
kanları tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâlet Duyurulmasını rica ederim. 

Giresun Milletvekili 
Mustafa Kemal Çilesiz 

1. Tarım müstahsıllarının yüksek faizler
le tüccardan para almaya mecbur kalmaları 
yüzünden istihsali mütaakıp tarım ürünleri
nin hakiki değerinin çok altında bir fiyatla 
tüccara intilkalindem Ticaret Bakanlığı haber
dar mıdır? 

2. Müstahsılları bu müşkül durumdan ve 
feci istismardan «kurtarmak için zirai kredi 
politikasında değişklik yapılması ve kredi 
ihtiyacının karşılanması hususunda ne gibi ted
birler düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurunuz; Sayın Ticaret 
Bakanı. 

TlOARET BAKANI MUHLİS ETE (An
kara) — Muhterem arkadaşlarım; Giresun Mil
letvekili Sayın Mustafa Kemal Çilesiz'in söz
lü sorusu hakkındaki görüşlerimi arz ediyorum. 

Mütaaddit vesilelerle açıklandığı üzere 
memleketimizin umumi zirai kredi ihtiyacı 5 
milyar lira civarında olmasına mukabil bu 
mevzudaki talepleri hemen tek başına karşıla
mak durumunda bulunan .Ziraat Bankasının 
ikraz yekûnu da 3 milyar lirayı $nç.ak bul
maktadır. 

Bu durumda müstahsilin karşılanmıyan mü
tebaki kredi ihtiyacını her fırsattan istifade 
ederek bankanın malî kaynaklarını takviye 
etmiye çalışmaktayız. 
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Merkez Bankası (kaynaklarından istifade 

imkânları umumi para politikası icablariyle 
mukâyyedolup; bütçe imkânları da tatmin
kâr miktarda bir tahsise müsait bulunmamak
tadır. 

Bankanın zirai kredilere tahsis edebilece
ği kaynaklardan biri olan mevduat celbi işine 
önem verilmiş bulunmalktadır. 

Nitekim bu mevzudaki çalışmalar sonunda 
elde edilen imkânlarla zirai krediler 1961 yılı 
sonuna göre 1962 yıhnda 200 milyon lira ci
varında artırılmıştır. 

Mahdut bulunan malî imkânların en iyi sa
halarda ve en iyi şekilde kullanılmasına bil
hassa dikkat edilmektedir. Müstahsilin is
tihsal faaliyeti için lüzumlu krediyi ihtiyacı 
olduğu zaman vermek makısadiyle bankaca 
açılan krediler peyderpey kullandırılmaktadır. 

Çiftçilerimizin bir taraftan mahsullerini de
ğer fiyatla satabilmelerinde diğer taraftan ih
tiyaçları olan maddeleri en müsait şartlarla 
temin edebilmelerinde kooperatiflerin büyük 
faydalan bulunduğundan kooperatifçiliğin 
memleketimizde yayılması ve genişlemesi yo-
lutnda âzami gayret gösterilmektedir. 

Diğer taraftan müstahsilin tasarruf kabi
liyetini artırarak istihsal faliyeti için lüzum
lu meblâğın bir kısmını Ikendi imkânlarından 
karşılaması halinde para piyasasında talebin 
azalacağı muhakkaktır. 
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Müstahsilin bugün; kredi yönünden karşı

laştığı durum arz ve talep kanununun tabiî ica
bıdır. 

Hükümet olarak memleket ekonomisinde 
iher hangi (bir malhzur tevlidetmeden para ar
zını artırma yolunda lüzumlu tedbirleri alır
ken mühtahsılm da kendi tasarruf kabiliyeti
ni artırarak talep yönünden bir eksiltme sağ
lanması icabetmektedir. 

Bu itibarla kredi ihtiyaçlarının yeter öl
çüde karşılanarak tefeciler tarafından istismar
larının önlenmesi yolunda Hükümetçe yapı
lan çalışmalara müstahsilin kendi tasarruf ka
biliyetini artırmak suretiyle yardımcı olmala
rı halinde \*e ölçüsünde bu problemin halli 
mümkün olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI ıREftİD MföLEN — Gi

resun milletvekili Sayın (Mustafa Kemal 'Çilesiz'-
in 'sorularına, Ticaret (Bakam arkadaşını tarafın
dan verilen cevaplara ilâveten arz edeceğim hu
suslar şunlar olacaktır : 

Zirai krejdilerim'izdeki kirt'ayelsizlik, Hüküm e-
tknizco mütaaddit 'vesilelerle açıkça ifade edilmiş
tir. 

(Bankanın 19Ö2 yılı çalışma ive plasman prog
ramına ıgöre kaynak ve imkânları aşağıdaki şe
kildedir. 

öz kaynaklar 
('ödenmiş sermaye, ilhttiyatlar ve 'geçen yıllar kârları) 
Yabancı kaynaklar* 
Yabancı kaynaklar ('TaûMller) 
Mulhtelif fonlar 
Mevduat 
Merkez Bankası ve amortisman Sandığı imkiin'nrı 
Muhtelif alacaklılar.... 

550 nıilvton L. 

Yekun 

Bu imkân yekûnu aşağıdaki plasmanlara talhr: 
Zirai krediler toplamı 
•Ticari ve resmî sektör kredileri 
Malî plasmanlar 

210 
279 

1 570 
1 223 
178 

edilmiştir. 

3 460 

3 460 4 010 milyon L. 

2 807 milyon L. 
1 035 » 

99 » 

Yekun 3 941 milyon L. 

— 2 2 — 
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Buna "mukabil gerek yerli ve gerek yabancı 

yetkililerin ifadelerine göre, 'bugün Türkiye'nin 
asgarî zirai kredi ihtiyacı 5 milyar liradır. Hal-
'buki ıZiraat Bankasının ihalen zirai kredilere tah
sis edebileceği miktar ancak 2,8 milyar liradır ve 
maatteessüf ibunun en az 'bir milyarı donmuş du
rumdadır. Bakiye 1,8 milyar lira ile Ziraat Ban
kası ihtiyacın ancak 1/3 ni ıkarşılıyabilmektedir. 
Ziraat Bankasının 1962 yılı plasman programı 
•hakkında Ibir fiikir vermek üzere arz ediyorum. 

Zirai krediler 
Lira 

Zirai 'sektöre tahsis edilen 'kre
diler , l 215 000 OOO 
Kredi kooperatifleri 600 000 000 
iSatış kooperatifleri ve birlikleri 920 000 000 
Tohumluk krediler 172 000 000 

Toplam 2 807 000 000 

Geçen 'yıl 2,772 milyon liralık zirai kredileri
ne mukalbil 1902 yılı içerisinde (verilmesi prog-
ramlaştırılan zirai krediler $5 milyon lira fazla-
siyle 2.807 milyon lira olup 'bankanın umumi 
plasmanlarının % 71,2 sini teşkil etmektedir. 

Bu itibarla, eski toprak kıymetleri üzerinden 
dağıtılan kredilerin (bugünün istihsal şartları kar
şısında kifayetsiz kalması ve Ibu selbeple tarım 
müstahsıllarınm Ibakıye kredi ihtiyaçlarını tüc
cardan veya sair kimselerden Ibâzı ahvalde yüksek 
faizlerle karşılamış olmaları vâkıdır. 

iHali Ihaızırda banka zirai plasmanlarının bü
yük Ibir kısmını vadesiz mevduata da sirayet ede
cek şekilde mevduatla karşılamaktadır. Bankanın 
töz kaynakları takviye edilmediği müddetçe, zirai 
kredi sahasındaki kifayetsizliğin önümüzdeki yıl
larda da devam etmesi normaldir. 

(Bu münasebetle zirai kredi politikasında te
veccüh ettiğimiz yeni Ibir istikameti kısaca izah 
etmek isterim. 

Uzun yıllar !boyunca Ziraat Bankasının zirai 
kredi plasmanlarının ağırlık merkezini ve hattâ 
tamamına yakın kısmını «çevirme kredisi» dedi
ğimiz kredi nevi teşkil etmiştir. iMalûmları oldu
ğu üzere çevirme kredileri, köylüye» müstahsıla, 
içinde bulunduğu yıl mahsulünü ekip hasat ede
bilmesi imkânını istihdaf eden kredilerdir. Bu 
nevi krediler, müstahsili cihazlandırmaya, arazi-
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sinin ıslaıhına ve netice itübariyle 'zirai istihsalin 
tezyidine ve kalitenin ıslaüıına imkân vermemekte 
ve bir nevi alışkanlık (halinde, ibâızı atovalde istih
lâk kredileri maıhiyetinde detvam edip gitmekte
dir. Bu kredilerin miktarı artırılsa dahi köylü
yü içine düştüğü fasit daireden kurtarmaya im
kân vermiyecefttir. Zirai kredilerin kısaca arz et
tiğim terkibini süratle değiştirmek mümkün gö
rülmemektedir. 'Ancak (bundan Iböyle îbankanın 
kaynaklarında Ihusule gelecek artışların zirai is
tihsali artırmaya matuf orta ve uzun vadeli ya
tırım kredilerine tahsisi, Kredileri Yüksek Nâzım 
Heyetinin tasvibinden geçmiş "bulunan ibankanm 
1962 • yılı çalışma ve plasman programında ibir 
prensibolarak yer almış bulunmaktadır. 

Ayrıca tasvip ve kalbul buyurmuş olduğunuz 
beş yıllık plânda zirai kredilere verilecek şekil 
üzerinde durulmuş ve arz ettiğim yeni tedbirler 
derpiş olunmuştur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN— iSaym Çilesiz. 
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 

Muhterem «arkadaşlarım; Sayın Ticaret ve Ma
liye Bakanlarının vermiş oldukları cevaba te
şekkür ederim. 

Bu soru önergesi ile (memleketin büyük bir 
yarasına dokunduğuma kaaniim. Bumdan ev
velki Koalisyon Hükümeti zamanında, yainiz 
fındık müstahsıllarını alâkadar eden yazılı bir 
soruma, Ticaret Bakanı tarafından verilen ce
vap her türlü tatminden uzak bulunduğu için 
daha şümullü bir sözlü soru ile Ibu memleket 
dâvasını huzurlarınıza getirmeyi vıazife telâkki 
ettim. 

1955 yılından evvel Karadeniz bölgesinde 
zirai kredi dekar başına on «beş lira iken, 1955 
yılında bu miktar altı lira artırılarak 21 liraya 
çıkarılmıştır. Buna mukabil arazi fiyatlarında
ki artış, Ikredi için tâyin olunan barem ile kı
yas kabul etmiyecek derecededir. Bugün bir 
mısır tarlasının dekarı 800 veya 1 000 liraya 
ve fındık bahçelerinde 2 000 liraya kadar çık
mıştır. 

Çevirime kredilerine anuhtaç Iköylti, bankaya 
baş vurduğu zaman verilen kredinin kifayetsiz
liği karşısında halk banka kredilerinden ümidi
ni kesmiş ve istihsal zamanında ödenmek üzere 
tüccarlardan ödünç para alma yolunu tercih 
etmiştir. 
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Fakat bu yol müstahsil için ezici, tüccar için 

anormal kazançlar yolu olmuştur. Türlü hile
lerle tüccarın elde'ettiği faiz hadleri, 'köylüyü 
öyle 'bir hale getirmiştir ki, 'istihsal zamanı, 
mahsulünün büyük bir- kısmını tüccara değer 
fiyatı ile değil,; borç para alırken sanki bu pa
lanın üzerine verilmiş gibi ilâve olunan ve yüz
de elliden fazla nisibetine kadar çıkan faizüıi 
vermek mecburiyetine dürmüş ve bu suretle 
(köylüyü, tefecilik yolu ile soyan ve kısa zıa-
ımanda gayrimesru kazançlarla* milyonlara sa-
hibolan kimseler türemiştir. 

Bu tefeciler yüzünden, köylünün kalkınma
sı dâvasının tahakkukuna imkân göremiyorum. 

öyle ta<hmin ediyorum 'ki, bu suretle yapılan 
tefecilik memleketin diğer sahalarında da mev
cuttur. 

Bu yaraya çare bulmak lâzımdır. 
Çaresi, arazinin hakiki değerini tesbit Ğde-

rek kredi baremlerini ona göre düzenlemek ve 
köylüyü faizciler elinden biran evvel • kurtar
maktır. 

Köylünün kalkınması için ithal olunan ucuz 
gübrenin köylünün eline ucuz olarak intikal et
mediğini bunun da son zamanlarda anormal bir 
kazanç vasıtası olduğunu görüyoruz. 

Köylünün gübre alabilmesi, tefeciden faiz
le para almasına bağlıdır. 

Köylü gübreyi ikinci, üçüncü ellerden al
maktadır. Zincirleme ticaret sistemi yüzünden, 
mutavassıt ellere ve tefeeilere esir bir duruma 
düşmüştüıv 

Yeni bit kararname, gübre satışını yekne-
•saklaştırmış ise de, tesbit olunan fiyatın, çift
çinin alını kabiliyetine uygunluğu düşünülme
miştir. Asıl korunmaya muhtaeolan orta sınıf 
çiftçi hugün ÖO .kuruşa gübre alma takatine sa
hip değildir. 

Halbuki aslında tefecilerin köylüye faizle 
verdiği paralar, gene Ziraat bankasından tica
ri kredi yolu ile tüccarın eline geçen paralardan 
ibarettir. 

Ban»ka kredilerinin müessir bir hale getiril
mesi için, Ziraat Bankasının takviyesi şarttır. 
Bu 'bakımdan' (imkânlarının, bil Bankanın ha
kiki sahibi olan köylüye hasredilmesi lâzımdır. 

©u bankanın paralan vaktiyle nüfuz yolu 
ile ellerine geçirmiş kimselerden tahsil edilerek, 
sahihi olan zira/at erbafoınm kredi ihtiyaçlarını 
sağlamak lâzımdır. 
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Zirâat Bankasının milyonlarca lirasının, halk 

arasında, plâsmancı denilen tefecilerden kur
tarılması ve bankanın imkânlarının artırılması 
ve gübre, ilâç gibi (maddelerin köylüye, normal 
fiyatlarla intikalinin bir teşkilât eliyle sağlan* 
ması sayesinde ancak köylü kalkmabilir. 

Bu takdirde, köylü üzerinde bankanın öden^ 
memâş alacağı kalmıyac ağına eminim. 

Bugün Ziraat Bankasınca kredi baremi tâ
yin edilirken, çiftçinin elindeki arazinin (hakiki 
miktarına değil, tapuda yazılı miktara itibar 
olunmaktadır. Halbuki, bu tapular tesis edilir
ken, sıhhatli ve hakiki bir ölçü yapılmadığı, 
herkesin bildiği 'bir Ihakikattır. 

Muayyen sınırlar içinde bulunan arazinin 
hakiki miktarının tapuya geçirilmesi, yüzbin-
ilerce dâva açılmasına 'bağlıdır. Köylünün dâva 
.volu ile bu meseleleri halletmeye takati yoktur. 
Üstelik dâvaların uzun yıllar devam etmesi 
•köylüyü mahkemeye gitmekten alıkoyan b'ir 
faktördür. 

Kadastro tesbitlerinin tahakkuku, helki da
ha elli sene sürer. Şu hale göre, belli hudutlar 
içindeki ihtilafsız, hakiki arazi miktarını kredi 
talepleri üzerine, Ziraat Bankasının tesbit ede
rek, köylüye elindeki arazinin hakiki 'miktarı 
üzerinden, kredi vermesi gibi bir kolaylığın te
minini çok lüzumlu görüyorum. 

Bütün bu mâruzâtımı, Hükümetin bir an ev-;-
vel bu işi ele alarak, köylünün kredi ihtiyaçla
rını 'bir düzene koyması ve bu suretle, istihsâ
lin artmasına köylünün yaşayış seviyesinin yük
selmesine yardım etme&i lâzımdır. 

Anayasanın hükümleri de 'bunu gerektirir. 
Aksı takdirde plânın ve plânlı kalkınma dâva
sının tahakkuk edebileceğini tahmin etmek güç 
iolâcaktır. 

Hürmetlerimle. 
BA SKAN — Savm Ticaret Bakanı buyurun. 
TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka

ra) — Mrhterem arkadaşlarım, arkadaşımın 
üzerinde durduğu meselede ne kadar ihâklı ol
duğunu Sayın Maliye Bakanı 'arkadaşım da söy-
leımiş'ti. Yalnız, şu noktayı gözden kaçırmaımak 
jcabeder. Kredi dağıtılacak kövlünün sayısı çok* 
tur. Yalnız fındık müstahsiline d-e&il, memle
ketin hemen bütün müstahsiline kredi vermek
le, memleketin bütün mahsullerini satmakla mü
kellefiz. BU itiharla 'elimizde mahdut imkânla-
p ile yalnız Ziraat Bankası ve Zirai Kredi koo-
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peratifleri ve Ziraî Satış kooperatifleri vardır. 
Eğer bütün bu imkânlar sağlanabilmiş olsa idi, 
arkadaşımın haklı olarak üzerinde durdukları, 
(mesele çoktan halledilirdi. Bütçe imkânlarının 
mahdudolmasmdan dolayı bu mümkün olmuyor. 
Bu hakikati zannediyorum, 'kendileri de kabud 
ederler. 

Pakat bunun yanı başında bankanın, muh
telif şekilde elde ettiği kârlarının 'belki en ço
ğu, netice itibariyle öz sermayeye ilâve 'edil
mektedir. öz sermaye ise Ziraat Bankası zirai 
plasmanlarını karşılanmaktadır. 

Arkadaşım gübre meselesine temas -ettiler. 
Biliyorsunuz, ikinci Koalisyon Hükümeti zama
nında köylüye 1'50 milyon lira nis'betinde kredi
li gübre tevziatına başladı. Çiftçi Ziraat Banka
sından aldığı kredi senediyle doğrudan doğru
ya Donatıma gidiyor ve gübresini alabiliyor. Bu 
mekanizma iyi bir şekilde işlemektedir. Şunu 
da söyliyeyim ki, bu gübre tevziatı Hazineye 
70 milyon liraya malolmuştur. Yani köylüye 
vaktinde gübre tevzi .edebilmek için Hükümet 
70 milyon lira zarara katlanmış bulunuyor. Bu
nun .haricinde ilâç ve saire tevziatı ile müstah
sile imkân nisbet'inde yardım yapılıyor. Arka
daşımın üzerinde durduğu bir diğer meseleye 
de kısaca temas edeyim. 

Ziraat bankaları kredi miktarını tesbit eder
ken, şüphesiz ki, bilhassa gayrimenkulu yani 
toprak esas olarak alırlar. Bu diğer memleket
lerde de böyledir. Fakat ne yapalım ki, (mem
leketimizin her tarafında kadastro işleri kâfi ol
madığı için memleketin her tarafında bu şekilde 
bir esas konamıyor. Bunu bir dereceye kadar 
telâfi edebilimek için Ziraat Bankası «bir top
rak değer baremi» ile iş görüyor. Bu barem, 
muhtelif mmtakaiarda ziraat müdürlerinin, Zi
raat Bankasının ve zannediyorum defterdarın 
iştiraki ile teşekkül eden komi^/onlar tarafın
dan tesıbit edilmektedir. Barem tesıbiti işi sık 
sık yapılan bir keyfiyet olmadığı için, zaman
la barem, ister istemez hassasiyetini kaybedi
yor; zamanla düşük bir.hale gelen toprak ba
remleri köylünün ihtiyacına tekabül etmekten 
matlup krediyi temin etmekten uzak kalıyor. 
Ziraat Bankası, toprak baremleri yenibaş-
tan ele alınmaktadır. Zannediyorum ki, bu ted
bir dahi köylüye, dolayısiyle ilgililere daha faz
la krrtdi vermek imkânını sağliyaeaktır. Şunu 
da ifade edeyim ki; organize kredinin lyani ban-
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kalarin bulunmadığı yerlerde tüccarın, Hazan 
tefeci olarak köylünün karşısına çıktığı da Ya
kıdır. Ancak bunun önüne geçmek kolay değil
dir. Çünkü, zürra, mahsullerini değerlendir
mek için, netice itibariyle ya tüccarla yahut da 
tarım satış kooperatifleriyle müşterek hareket 
etmesi gerekmektedir. Köylü tarım satış, koope
ratiflerine gittiği takdirde istismardan kurtu
lur. Fakat ne yapalım ki, mevcut iki-koopera
tif yani, Tarım Satış ve Tarım Kredi koopera
tifleri bütün ihtiyacı karşılayamadığı için, müs-
talhsılm bir kısmı mahsulünü bâzah Tarım Sa
tış Kooperatifine, bazan da tüccara teslim 'et
mektedir. Böyle, ikili bir hareket tarzı ile Ta
rım Satış Kooperatifine mal teslim eden orta
ğın nisbe'ti ancak yüzde 10 - 20 yi tecavüz et
miyor. Binaenaleyh, mahsullerin başka (yerlere 
verilmesini önlemek, fakat değerini artırmayı 
istiyor isek, büyük köylü kütlesinin koopera
tifleriyle çalışmaları, bunlara inanmaları şarttır. 
Bu tüccara müracaat etmek, (haddi zatında 
bir suç değildir. Fakat ortaya başka bir alıcı 
çıkmazsa, o zaman bir nevi inhisar hâsıl olu--
yor ve inihisarî vaziyetten tüccar istifade edi
yor. Bu sene ele aldığımız meselelerden birisi 
de, Tarım Satış kooperatiflerini ıslah etmek 
vardır. Bunların ıslahı mümkün; olduğu tak
dirde mahsullerimizin daha iyi bir şekilde,kryr 
metlendirilmesi mümkün olacaktır. Maattees
süf kredi kifayetsizliği daha birkaç sene devam 
edecektir. Bunu da, olduğu gibi izah etmek 
mecburiyetindeyim. Bununla arkadaşımın sual- • 
lerine cevap verdiğimi zannediyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

16. —' Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kch 
raca'nın, kuraklık sebebiyle 1962 yılında dağ^ 
tilan kredili buğday bedellerinin affının dü§ü~ 
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan ve 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/437) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı î Yok
lar.. Soru, gelecek birleşime bırakılmıştır. ;\ •.-• 

17. — Edirne Milletvekili Fahir Girİiliö'ğîuJ-
nun, 1962 - 1963 ekim meVsiyriin&e, Edirne ilin
de kredili suni gü^re tevziatının nasıl ve ne mik
tarda yapılabileceğine dair Tarım i Bakanından 
sözlü sorusu (6/439) *••,.;! ; ^ y U ,• 
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BAŞKAN — Soru sahibi Saıyın Giritlioğlu 

buradasınız? Tarım Bakanı? Yoklar soru gele
cek birleşime bırakılmıştır. . ı 

18. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yilmaz'm, tiftik ürünümüzün, son iki yıl için
deki, İhraç imkânsızlıklarının ve fiyat düşüşle
rinin sebeplerinin neler olduğuna dair soru öner
gesi ve Ticaret Bakanı Muhlis Etenin sözlü ce
vabı (6/440) 

BAŞKAN — Soru sahibi Yılmaz buradası
nız. Saym Bakan ıburadalar. Soruyu okutuyo
rum. 

5.10.1962 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı 
tarafından sözlü ıolarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla arz ve istirham ey
lerim. 

Afyon Karalhisar Milletvekili 
Asım Yılmaz 

İhraç mallarımız arasında mühim yer alan 
tiftik mahsulümüzün iki yıldan beri ihracatı ol
dukça azalmış ve (bu durum müstahsil ve bu iş
le uğraşan tüccarı oldukça zordurumlarda bı
rakmıştır. Geniş ölçüde fiyat düşüşleri müstah
sili, emek ve masraflarını korumaz vaziyete ge
tirmiş ve münhasıran (bu işin ticaretiyle uğra
şan pek çok tüccarı, telâfisi imkânsız zararlar 
ve iflâs tehlikeleri ile karşı karşıya bırakmış
tır. Gerçekten, bir yıl önce yüksek fiyatla mu
bayaa edilen tiftiklerle bu yıl istihsal edilen 
tiftikler iki (yıla yakın bir zamandan beri, geç
mez akçe gibi tüccar elinde beklemektedir. Bu 
emtiaya bağlanan sermayenin büyük kısmının 
banka kredileri ile temin (olunduğu aşikârdır. 
Bir taraftan fiyatların düşmesi, diğer taraftan 
ağır banka faizleri, ardiye ve şâir masrafların 
yükü altında ezilen tüccarın gün geçtikçe du
rumu ağırlaşmaktadır. Bu durum karşısında : 

1. ıSon on yıl içinde tiftik ürünümüzün ih-
racatımızdaki yeri nedir? 

2. ıSon iki mahsul yılı içinde ihraç imkân
sızlıklarının ve fiyat düşüşlerinin hakiki sebep
leri nelerdir? 

3. İhraç tıkanıklığı ve fiyat düşmelerinde 
bâzı ihracatçı firmaların rolleri var mıdır? 

4.- İhracedilememe sebebiyle elde bulunan 
tiftiklerin miktarı nedir ve hangi ellerde bulun
maktadır? 

— 26 
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i5. İhraç dışında Türkiye'de ne miktar tif

tik imalâtta kullanılmaktadır? 
6. İhtiyaç dışı tiftiklerin harice ihracı ve

ya sair surette kıymetlendirilmesi için Hükü
metçe ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, açık oylama
ya oy kullanmıyan arkadaşlar varsa, lütfen kul
lansınlar, kupayı kaldırtacağım.. Sayın Bakan 
buyurun. 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (An
kara) — Muhterem arkadaşlarım, arkadaşımın 
suallerine, sırası ile cevap vereceğim : 

Memleketimizde tahminen 6 - 6,5 milyon 
aded tiftik keçisi mevcuttur. 1951 - 1960 devresi 
tiftik istihsal vasatisi 8 542 tondur. Yine aynı 
devre ihracat vasatisi de 4 049 tondur. 

Tiftiğin dâhilde istihlâk edilen miktarı, sene
sine ve fiyat temevvüçlerine göre istihsalin 
% 10 - 15 miktarında olabileceği kabul edil-
mektedir. 

II - İhraç imkânsızlıkları ve fiyat düşüşleri
nin sebepleri : 

Son üç - dört sene zarfında tiftiğin modaya 
tâbi olması hasebiyle rekolteden rekolteye stoku 
kalmamakta idi. 1961 senesinden itibaren moda 
olmaktan çıkan bu madde harcıâlem mensucat 
sanayiine girdiğinden fiyatları düşmeye meylet
miş ve buna muvazi olarak da 1962 senesine, 
1961 den müdevver tahminen 2 000 tonun üstün
de bir stokla girilmiştir. 

Bu meseleyi çok mühim telâkki eden Hükü
metimiz, Ticaret Bakanlığına bağlı olarak çalı
şan İhracatı Geliştirme Enstitüsüne havale edil
miş ve orada bu vaziyet hakkında alman raporun 
netice kısmını arz etmekten fayda görmekteyim. 

1. Tiftik keçisi aşırı sıcaklara tahammülü 
olmıyan çok hassas bir hayvandır. Beslenmedeki 
kifayetsizlikler verimi çok azaltır. Ve belli evsafa 
gelmemesine sebebolur. 

2. Müstahsilin gereken bilgi ile mücehhez 
olmamasından dolayı bâzı hallerde diğer cins 
keçilerin tiftik keçilerle bir arada beslenmesi 
tiftik keçilerin dejenere olmasına sebebolmakta-
dır. Tiftik keçilerin bu şekilde beslenmemesi 
için gereken tedbirler alınmalıdır. 

3. Meraların sürülmesi dolayısiyle azalan 
otlak yerlerinde haddinden fazla hayvan yetişti
rilmektedir. Bundan dolayı da keçiler yeteri ka
dar gıda alamamaktadır. 
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4. Şiddetli kışlar beslenmeyi güçleştirmekte 

ve büyük nisbette zayiata sebebolmaktadır. 
Bilhassa bu sınıfların tiftik fiyatlarının dü

şürülmesine ihtiyaç vardır. Yalnız şu mevzuları 
3 noktada toplamak isterim : 

1. İstihsal bakımından geriliğimiz vardır. 
2. Organizasyon bakımından geriliğimiz var

dır. 
3. Satış bakımından geriliğimiz vardır. 

Bir de bu mahsulün beynelmilel piyasalarda baş
ta İngiltere olmak üzere ihraç mallarımız düş
meye mahkûmdur. O halde meseleyi topyekün 
ele almak lâzımdır. Bir müddet evvel bu mese
leyle uğraşmak için, «Türkiye Yapağı ve Tiftik 
Anonim Şirketi» diye bir şirket kurulmuştu. 
Sonradan ziraatle alâkası sebebiyle Tarım Ba
kanlığına devredilmişti. Bu şirket dahi matlup 
hâsılayı elde edemedi. Her mevzuda olduğu gibi 
bunda da organizasyon mevzuunu ele alacak bir 
kooperatif birliğine ihtiyaç vardır. Halen böyle 
bir teşekkül de mevcut değildir. Mevcudolmadığı 
müddetçe de istediğimiz gibi dünya piyasalarına 
hâkim olamıyoruz. Benim burada yapabileceğim 
şey; teşhis koymaktır. Teşhisi isabetli koyarsak 
tedaviyi de daha iyi yapacağımıza kaaniim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Yılmaz. 
ASIM YILMAZ (Afyon Karahisar) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Ticaret Bakanının sorumuza etraflı şekilde ce
vap vermelerinden dolayı, kendilerine teşekkür 
ederim. 

Tiftik, duş ticaretimizde diğer maddeler me-
yanında mühim bir mevkii işgal eden bir madde-
mizdir. Ancak, 1960 yılında, hattâ 1959 sonla
rından itibaren tiftik ürünümüz dış satış imkân
larını kaybetmiştir. Bunun sebepleri üzerinde 
duran tüccarlar kendi zaviyelerinden bunu muh
telif sebeplere bağlamakta, hakiki sebepleri bil
medikleri için de ihracatçıların bâzı dolambaçlı 
yollardan fiyatları düşürmek maksadiyle ihra
cat tıkanıklarına meydan verdikleri zannedil
mektedir. Bu bakımdan gerek Başvekâlet ve ge
rekse Ticaret Bakanlığına muhtelif şikâyetler 
gelmiş ve bunlar ayrıca bize aksettirilmiştir. 

Gerçek sebep : Tiftik ürünümüzün dış piya-
salarda*rekabet imkânını kaybetmiş olmasıdır. 
Hükümetten bu bakımdan etraflı tetkik yapma
sından dolayı teşekkürlerimi arz ederini. Filha
kika suni elyafın dünyada oldukça inkişaf etmiş 
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lüks mallar haline gelmiş olması dolayısiyle bu
günkü satış imkânları oldukça geniş çapta da
ralmış bulunmaHadır. 

Sorumu yüksek huzurunuza getirmekteki ha
kiki maksadım; müstahsil ve tüccarın Millet 
Meclisi kürsüsünden meselenin ele alındığını bil
mesi ve şikâyetlerin bu suretle son bulmasını 
temindir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

19. — İçel Milletvekili Mehmet Ali Aralan'-
m, Anayasaya aykırılığı sebebiyle tadili gereken 
kanunlar meyanında 6831 sayılı Orman Kanunu
nun da bulunup bulunmadığına dair Tarım ve 
İmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/441) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arslani. 
Burada. Sayın İmar ve İskân Bakanı?.. Burada. 
Sayın Tarım Bakanı?.. Yok. 

Sayın Mehmet Ali Arslan, yalnızca İskân Ba
kanının kendisinin taallûk eden hususat hakkın
da cevap vermesini mi istersiniz, yoksa her iki 
bakanın bir arada bulunup izahat vermelerini 
mi istersiniz? 

MEHMET ALİ ARSLAN (İçel) — Her iki 
bakanın bulunduğu bir oturumda görüşülmesini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki Sayın Arslan. Soru gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Akçal burada. Sayın 
Başbakan veya adına cevap verecek Bakan yok. 
Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

21. — Konya Milletvekili Rüştü özaVın, Be
lediye Meclisleri ve İl Genel Meclisleri için, mu
ayyen bir formülle vatandaşın temsil olunabile
ceği geçici mahiyette Müşavere Heyetleri kurul
masının mümkün görülüp görülmediğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/446) 

BAŞKAN — Sayın özal burada. Sayın 
Başbakan veya adına cevap verecek Bakan yok. 
Gelecek birleşime bırakıldı. 

«7 — 
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M.'*— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, ku

raklık bölgesinin merkezi halinde bulunan Niğ
de ile çevresinde, 1963 yılı zarfında ne gibi ted- I 
birler alınmasının düşünüldüğüne dair Bayın- ı 
dirlik ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/447) , I 

BAŞKAN — Sayın Soyer buradalar. Sayın 
Bayındırlık Bakanı yoklar. Sayın Tarım Bakanı 
yoklar. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

23. — Gir&sUn 'Milletvekili Naim Tiralî'nin, 
bâzı fikir vç sanat kişilerinin, pasaport alma 
işinde uğradıkları güçlüklerin düzeltilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü- sorusu (6/448) 

BAŞKAN — Sayın Naim Ti.rali... Burada
lar. Sayın İçişleri Bakanı burada olmadıklarına | 
göre soru gelecek birleşime bırakılmıştır. j 

24. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve civarı iller
de henüz yakalanmamış bulunan gıyabi mevkuf-
luların adedine ve bunların yakalanmaları için, 
öze% surette tedbir alınıp alınmadığına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

BAŞKAN — Sayın Esat Kemal Aybar?.. Bu
radalar. Sayın İçişleri Bakanı burada olmadık-
laınna göre soru geleeek birleşime bırakılmıştır. I 

25. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
barhn, kaçakçılığın meni ve takibi maksadiyle 
istimlâkine karar verilen Güney - Doğu'daki ara
zilerin istimlâkinden vazgeçme yoluna gidilip 
gidilmeyeceğine dair İçişleri Bakanından sözlü I 
sorusu (6/450) 

BAŞKAN-^ Sayın Aybar. Buradalar. Sayın I 
İçişleri Bakanı burada olmadıkları için soru ge- I 
leeek birleşime bırakılmıştır. I 

26. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'- I 
m, Sarıgöl ve Alaşehir ovalarından geçen Alaşe- I 
hir çayının ıslahı işine hangi tarihte başlanmış I 
olduğun^ dair. Bayındırlık Bakanından sözlü I 
sorusu (6/451) . . I 

BAŞKAN - - Sayın Çağlar?.. Burada. Saym 
Bayındırlık Bakânif:. Yoklar. Bakan bulunma
dığından spru gelecek birleşime bırakılmıştır. I 

27. -^lâparta Milletvekili AM İhsan Balım'- I 
m, son üç yıl içinde, zabıtaya intikal etmiş, kaç I 
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ırza tecavüz vakası olduğuna dair tçişlerv ve 
Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/452) 

BAŞKAN — Sayın Balım?.. Burada. Sayın 
Adalet Bakanı?.. Yoklar. Sayın İçişleri Bakanı?.. 
Yoklar. Bakanlar bulunmadığından soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

28. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile yük
sek okullarında görevli profesörlerin ders saat
lerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci adedine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

BAŞKAN — Sayın özarda.. Burada. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı?.. Yoklar. Bakan bulunma
dığından soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

29. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'-
m, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüs- ' 
lerin devletleştirilebileceğine dair Anayasa mad
desinin hafifletilmesi için bîr çare düşünülüp 
düşünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/456) 

BAŞKAN — Sayın Çağlar burada. Sayın 
Başbakan veya adına cevap verecek Bakan yok
lar. Soru gelecek birleşime bırakıldı. , 

30. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi halkının kışlık 
odun ihtiyacının temini için ne gibi bir tedbir 
düşünüldüğüne dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/457) 

BAŞKAN — Sayın özmen burada. Sayın 
Tarım Bakanı yoklar. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

31. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından 
köylüye verilen traktör kredisinden, son bir yıl 
içinde, kaç kişinin faydalandığına ve kredi taleb-
edebümek için aranan şartlara dair Ticaret ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/458) 

BAŞKAN — Saym Koç buradalar mı efen* 
dim? Yoklar. İki defa bulunmadıkları için, Sa* 
yın Koç'un sorulan düşmüştür. 

32. — Amasya Milletvekili M. Kemâl Karan'-
m, memetod hastalığı ile mücadele yapılıp yapıl
madığına dair Tarım ve Sanayi Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/459) 
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BAŞKAN — Sayın Karan?.. Burada. Saym j 

Tarım ve Sanayi Bakanları bulunmadığından 
soru gelecek birleşime birakılmıştır. 

33. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Kar an'%n, İskenderun Süperfosfat Fabrikasının 
1962 yılında ne kadar gübre imal ettiğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/460) 

BAŞKAN — Sayın Karan burada. Saym Sa
nayi Bakanı?.. Yoklar. Bakan bulunmadığından 
soru gelecek birleşime kalmıştır. 

34. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/461) 

BAŞKAN — Saym Arıkan?.. Yoklar. Soru | 
sahibi bulunmadığından sorusu gelecek birleşime |! 
bırakılmıştır. j 

35. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, \ 
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Güney - Doğu Anadolu bölgesinde kaçakçılığın 
önlenmesi için mayınlama ve istimlâk işine ne 
zaman başlandığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/462) 

BAŞKAN — Saym Talât Oğuz?.. Burada
lar. Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. Bakan bu
lunmadığından gelecek birleşime kalmıştır. 

Sayın arkadaşlar, Ankara Üniversitesi 1957 
Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısına (259) 
arkadaşımız iştirak etmiş, neticede (249) kabul, 
(3) ret, (7) çekinser oy çıkmıştır. Kanun tasa
rısı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Gündemimizde mevcut sözlü soruları cevap
landırmak için muhatap bakanlar buluhmadıkia-
rmdan ve vakit de geçmiş olduğundan, Birleşimi 
12 Aralık 1962 Çarşamba günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati: 17,35 

— • > - • .«<. . . . 
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Ankara Üniversitesi 1957 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısına verilen oyların sonuiu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
I Üye sayın : 450 
* Oy verenler : 259 

Kabul edenler : 249 
Reddedenler 3 
Çekinserler : 7 

Oya katılmıyanlar : 185 
Açık üyelikler 6 

ABANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğaiıoğlu 
Kasını Gülek 
Ahmet K&ramüi'tüöğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sanibrahimoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Asım Yıknaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AORI 
Nevzat Güngör 
Keremi özean 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nİkat Berkkan 
İsmail Gence 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıilğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahime! Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehımi Boztepe 
Nihat Su 

[Kabul 
ARTVİN 

Nihat Ata 
Sabık Oaman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat Özarda 
İsme* Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Gökhan Evüyaoğlu 
Fennî îsîimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tirdtoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
^ m e t Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadfrr Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 

edenler] 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri AJbıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
tsmail Ertian 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenei 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Gü'ldoğan 
Vefik Ifençcdoğhı 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Nazmı özoğul 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naed Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat DuTSumoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfî öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Mzamettin Erkmen 
İbrahim Ethem Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 
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HATAY 
Abdullah Cffli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip tnal 
SâM Zorlu 

ÎÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan. Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Gökay) 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Nailâ Erdem 
Arif Ertunga 
thsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
ŞinasS Ostm<a 
Mustafa Uyar 
T ebit Yurdoğlıı 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğauı 

M. Meclisi B : 15 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenM 
İsmail Hakkı Yılanlı 
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilsrin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Abdüssa/met Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sokan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 
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MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hihni Baydur 
tlhan Tekinalp 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Naim Hazinedar 

RİZE 
Eroıl Yiiknaz Akçal 
öevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Güren 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmr&n Efvliyaoğlu 

Fevzi Geveei 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemdi Karahan 

8İVAS 
Adil Alıtay • 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen; 
Mahmut Vural 

TEKÎRDA0 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT-
Sabahattin Baybura 
H. AH Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URPA 
Osman Ağan 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlıı 

TOZOAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğiu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ram iz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziyn Yücebiljşçiıı 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

[Reddedenler] 
ERZURUM 

Tahsin Telli 
NEVŞEHİR 

Ramazan Demirsoy 
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[Çekinserler] 
ADANA 

Mehmet Geçioğlu 

KARS 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdenıir 
Halil özmen 

[Oya katılmıyanlar] 

KONYA 
Ömer Kart 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

ADANA 
Ahmet Savruiı 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
M^hme* özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Osmıan Bölukbaşı (I,) 
Fuat Börekçi ( t ) 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erkovan 
Muhlis Ete (B.) 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbraıhim İmirzalıoğlu 
Emin JPaksüt 
llyas Seçkin (B.) 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 
Raf et Eker 
Nazmi Keriımoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak: 

Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Zeki Baltacı oğlu 
Turgut Çulha 
Karni! fnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikhaş (B.) 
Mehmet öz bey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
İbrahim öktem 
Ekrem Pakspy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Baş. V.) 

ÇORUM 
Abdıırrnhmnn Güler 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Mehmet Çrtbanoğlu 
Atıf Şohöglu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai "Iskonderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naei Gür ay 
Ömer Faruk Sanaç 
Tlürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Cündoğdu 

ERZURUM 
Turban Bilgin 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan P>ilen 
Muzaffer Canbolat 
Mithat San 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğiı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim A bak 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam 
Forrnh Rozbeyli 

(Bşk. V.) 
Nurettin BulaV 
Itatip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
tlhami Sancar (B.) 
tsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 

Malik Yol aç 
İZMİR 

Osman Sabri Adai 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
liagıp Gümüşpala 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Turhan F,eyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Uümüşpala 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Kik ret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Cemal Babaç (1,) 
Sahabettin lülgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Kadircan Kaflı 
"'KÜTAHYA 

Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
İT. Avni Akşit 
İsmet İnönü (Baş
bakan) 
Halit Ziya Özkan 
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MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Basit Hatib-
oğta (B.) 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioglu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankaıı 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Cevdet Oakay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

M. Meclisi B : lö 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu (I.) 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
îlyas Kılıç 

SttRT M U A A 

Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alioanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 

[Açık ü\ 
Aydın 1 
Hatay 1 
istanbul 1 
Manisa 1 

10.12.1962 0 : 1 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebatı Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Fethi Mahramh 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 

Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
(B.) 

Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağımurdereli 

felikler} 
Muş 1 
Zonguldak i 

— 
Yekûn 6 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakrlıç 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Sadık Tekin Müfitüoğl» 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ONBEŞÎNCİ BİRLEŞİM 

10 . 12 . 1962 Pazartesi 

Saat: 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK ÎŞLER 
1. — Ankara Üniversitesi 1957 bütçe yılı Ke-

sinhesap kanun tasarısı (3/121,1/60) 

II 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — 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) 

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

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

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

5. — 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) 

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

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

8. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Türk vatandaşına Avrupa İnsan Hakları Ko
misyonu ile Divanına 'müracaat hakkının tanın
maması sebebine dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/428) 

9. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurde-
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) 

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

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

12. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ Davulga nahiyesi Belediye Zabıta 
Memuru Memiş Bal'in hangi tarihte göreve alın
dığına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/432) 

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

14. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Nazilli'nin Mescitli ve Yazırlı köylülerinin 
22.8.1962 tarihinde jandarmalar tarafından dö
vüldüklerinin doğru olup olmadığına dair, İç
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/434) 
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15. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 

Çilesiz'in, tanm müstahsilinin kredi ihtiyacının 
karşılanması hususunda ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair Ticaret ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/436) 

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

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

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

19. — îçel Milletvekili Mehmet Ali Arslan 
in» Anayasaya aykınlığı sebebiyle tadili gere
ken kanunlar meyanmda 6831 sayılı Orman Ka
nununun da bulunup bulunmadığına dair Tanm 
ve fmar ve îskân Bakanlanndan sözlü sorusu 
(6/441) 

20. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 
18 . 9 .1962 tarihli 6/951 sayılı Bakanlar Kuru
lu karanmn Anayasaya uyup uymadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/442) 

21. — Konya Milletvekili Rüştü Özal'm, Be
lediye Meclisleri ve İl Genel Meclisleri için, mu
ayyen bir formülle vatandaşın temsili olunabile
ceği geçici mahiyette Müşavere Heyetleri ku-
ralmasmm mümkün görülüp görülmediğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/446) 

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

23. — 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) 

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

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

25. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, 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) 

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

27. — 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) 

28. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile 
yüksek okullannda görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

29. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'-
m, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşeb
büslerin devletleştirilebileceğine dair Anayasa 
maddesinin hafifletilmesi için bir çare düşünü
lüp düşünülmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/456) 

30. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi halkının kışlık 
odun ihtiyacının temini için ne gibi bir tedbir 
düşünüldüğüne dair, Tanm Bakanından sözlü 
sorusu (6/457) 

31. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından 
köylüye verilen traktör kredisinden, son bir yıl 
içinde, kaç kişinin faydalandığına ve kredi ta-
lebedebilmek için aranan şartlara dair Ticaret 
ve Tarım Bakanlanndan sözlü sorusu (6/458) 

32. — Amasya Milletvekili M. Kemal Karan'-
m, memetod hastalığı ile mücadele yapılıp ya
pılmadığına dair Tanm ve Sanayi Bakanlann
dan sözlü sorusu (6/459) 

33. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'm, İskenderun Süperfosfat Fabrikasının 
1962 yılında ne kadar gübre imal ettiğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/460) 



34. ~ îçel Milletvekili Mazhar Ankan'ın, 
Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/461) 

35. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu Anadolu bölgesinde kaçakçılığın 
önlenmesi için mayınlama ve istimlâk işine ne 
zaman başlandığına dair îçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/462) 

36. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz olarak Suriye 
uyruğuna geçen Türk vatandaşı bulunup bu
lunmadığı ve bunların yeniden Türk vatandaş
lığına alınıp almmıyacağı hakkında neler düşü
nüldüğüne dair îçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/463) 

37. — Aydın Milletvekili îsmet Sezgin'in, 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasının yapı tasarru
fu kredilerindeki şekil değişikliğinin sebebine 
dair imar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/464) 

38. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu ile Kas
tamonu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun öğ
renci ve öğretmen mevcutlarına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 

39. — Kastamonu Mlletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu - Cide yolunun KarayoHanna 
bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/466) 

40. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Kastamonu Orman İşletmesinde ekip şe
finin bu görevinden başka bir yere nakledilip 
edilmediğine dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/467) 

41. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, İnebolu - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tin arasındaki mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/468) 

42. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen Ba
sın Kongresinin tehir edilip edilmediğine dair 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
rusu (6/469) 

43. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Devlet İstatistik Enstitüsünde bulu
nan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılma
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/470) 
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I 44. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 

kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen nahiye 
müdürleri, tahrirat kâtipleri ve nüfus memur
larının adedine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/471) 

45. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, mahallî seçimlerin hangi tarihte yapılaca
ğına ve bu hususta neler düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/472) 

46. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
linin, Kastamonu'nun Araç ilçesi Mergüze ve 
Taşpınar karakollarında vatandaşların dövüldü
ğünün doğru olup olmadığına dair İçişleri ve 
Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/473) 

47. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mergüze Bölge 
Şefi Ali Sönmez hakkında bir şikâyet bulunup 
bulunmadığına dair, Tarım ve İçişleri Bakanla
rından sözlü sorusu (6/474) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı he

sabı katisine ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ankara Üniversitesi 1958 malî yılı Kesinhesap 
kanunu tasansı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/143, 1/74) (S. Sayısı : 327) [Dağıtma tari
hi : 24 . 10 . 1962] 

2. — Ankara Üniversitesi 1959 bütçe yılı ke-
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile An
kara Üniversitesi 1959 bütçe yılı Hesabı Katı 
kanunu tasarısı, ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/69, 1/41) (S. Sayısı : 828) [Dağıtma tari
hi : 24 . 10 . 1962] 

3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1957 bütçe yılı kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller Sağ
lık Genel Müdürlüğünün 1957 bütçe yılı Ke-
sinhesabı kanunu tasansı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/131, 1/66) (S. Sayısı : 329) [Da-

I ğıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 
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4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğünün 1958 bütçe yılı kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahil
ler Sağlık Genel Müdürlüğünün 1958 bütçe yılı 
Kesinhesabı kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/170, 1/80) (S. Sayısı : 330) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1959 bütçe yılı kesinhesabına ail 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı Ke
sinhesabı kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/73, 1/38) (S. Sayısı : 331) [Da
ğıtma tarihi : 24 .10 .1962J 

6. —- Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1957 malî yılı kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme 
Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı 
Kesinhesabı kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/130, 1/65) (S. sayısı : 332) 
[Dağıtma tarühi : 25 . 10 . 1962] 

7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğünün 1958 bütçe yılı kesinhesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/168, 1/79) 
(S. Sayısı : 333) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 
1962] 

8. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı kesinhesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üret
me Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1959 bütçe 
yılı Hesabı Katı kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu. (3/75, 1/39) (S. Sa
yısı : 334) [Dağıtma tarihi ; 24 . 10 . 1962] 

9. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdare
sinin 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 
1954, 1955 ve 1956 malî yılları hesabına ait 
rapor ile bilançosunun sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/82, 3/83, 3/84, 3/85, 3/86, 
3/87, 3/92, 3/91, 3/105, 3/119) (S. Sayısı: 
356) [Dağıtma tarihi : 25 . 10 . 1962] 

10. — Ege Üniversitesinin 1958 bütçe yılı 
kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su

nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ege Üniversitesi 1958 bütçe yılı Hesabı 
Katî kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/169, 1/131) (S. Sayısı : 362) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 10 . 1962] 

11. — Ege Üniversitesinin 1959 bütçe yılı 
kesinhesabına ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile Ege Üniversitesi 1959 malî yılı He
sabı Katî kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu. (3/245/1/43) (S. Sayısı 363) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 10 . 1962] 

12. — istanbul Teknik Üniversitesi 1957 
malî yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
1957 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/134, 1/68) 
(S. Sayısı : 364) ([Dağıtma tarihi : 27 , 10. 
1962] 

13. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1958 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
1958 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/77, 1/81) 
(S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 27 . 10 . 
1962] 

14. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/301, 1/138) 
(S. Sayısı : 366) [Dağıtma tarihi : 27 . 10 . 
1962] 

15. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/244, G. 
Senatosu 1/112) (Ş. Sayısı : 2) [Dağıtma ta
rihi : 23.11.1962] 

16. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum-



huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/289, C. 
Senatosu 1/112) (S. Sayısı : 3) [Dağıtma ta
rihi : 23.11.1962] 

17. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/245, C. Senatosu 1/110) (S. Sayısı:4) 
[Dağıtma tarihi : 23.11.1962] 

18. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/229, C. 
Senatosu 1/113) (S. Sayısı : 5) [Dağıtma ta
rihi : 23.11.1962] 

19. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyon raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/216, C. Se
natosu 1/109) (S. Sayısı : 6) [Dağıtma tari
hi : 23.11.1962] 

20. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(İV/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/251, 
C. Senatosu 1/117) (S. Sayısı : 7) [Dağıtma 
tarihi : 5 .12.1962] 

21. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve teklifleri ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/312, 2/334, 2/347, C. Sena
tosu 1/118) (S. Sayısı: 8) [Dağıtma tarihi: 
5 .12 .1962] 

22. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 

6 — 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/318, 
C. Senatosu 1/121) (S. Sayısı: 9) [Dağıtma 
tarihi : 5.12.1962] 

23. — Ege Üniversitesi 1962 yılı bütçe kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve karma 
bütçe komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/315, C. Senatosu 1/120) (S. Sayısı : 
10) [Dağıtma tarihi : 5 .12 .1962] 

24. — 1962 yılı bütçe kanununa bağlı (A/l) 
ve (A./2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve karma bütçe 
komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/314, C. Senatosu 1/119) 
(S. Sayısı: 11) [Dağıtma tarihi : 5 .12 .1962] 

V 
İKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKÎNCt GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

1. — Devlet Personel Dairesi kurulması hak
kında 160 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/173) (S. Sayı
sı : 244) [Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1962] 

2. — Silâhlı Kuvvetler yakacak kanunu ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe komis
yonları raporları (1/90) (S. Sayısı : 242) [Da
ğıtma tarihi : 17 . 9 .1962] 

3. — İstanbul'da Beşiktaş'da Vişnezade ma
hallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi: 17 . 9 .1962] 

4. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı : 
245) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 .1962] 
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5. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup- ı 

hi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu-
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 .1962] 

6. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe komisyonlan raporları (1/200) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

7. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

8. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler 
ilâvesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/222) (S. Sa- I 
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

9. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen (C) fıkrasının değiştirilmesi 
baklanda kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyonla
rı raporları (2/140) (S. Sayısı : 306) [Dağıtma 
tarihi : 15 .10 .1962] 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonlan raporlan (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

11. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporlan (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

12. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlanna 
iştirak eden Ali Pehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına | 

dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis
yonlan raporlan (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1962] 

13. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın 
kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporlan 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

14. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
lan (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 19621 

15. — HalUoğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporlan (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 

16. — 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16.10.1962] 

17. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ah
met İhsan Kmmlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve taşra teş
kilât ve müesseseleriyle özel idare ve belediye
ler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşi
re ve ebelerin maaş intibak dereceleri hakkın
da kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
İçişleri ve Bütçe Komisyonlan raporlan (2/68, 
2/38) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma tarihi : 
17 . 10 . 1962] 

18. — İstanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/187) (S. Sayısı : 235) [Dağıtma tari
hi : 1 . 9 . 1962] 

19. — 4792 sayılı İşçi Sigortalan Kurumu 
Kanununun 6. nci maddesine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasansı ve Çalışma Komis
yonu raporu. (1/275) (S. Sayısı : 248) [Dağıt
ma tarihi : 18 . 9 .1962] 

20. — Hayvan hırsızlığının men'i hakkın
daki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 
kaldmlmasma dair kanun tasansı ve Adalet Ko
misyonu raporu. (1/181) (S. Sayısı : 254) [Da
ğıtma tarihi : 20 . '9 .1962] 



21. — îzalei Şekavet Kanununun yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve İç
işleri ve Adalet komisyonları raporları (1/191) 
(S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 
1962] 

22. — Seylâptan dolayı İrası hasar eden 
gayrimemluk enhası sağirenin sureti tathiri 
hakkındaki 2 . 2 . 1330 tarihli ve 148 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ile İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları. (1/199) (S. Sayısı : B15) [Da
ğıtma tarihi : 16 .10 .1962] 

23. — Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 
Kanununun 62 nci maddesinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ile Ta
rım ve Adalet komisyonları raporları. (1/237) 
(S. Sayısı : 316) [Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 
1962] 

24. — Ortaköy ilçesinin Karakızlar köyü 
ile 70, Cilt 2 - 5, Sayla 125 - 72 de kayıtlı Meh-

metoğlu, Fatmadan doğma 1927 doğumlu 
Şükrü Uzunca'nm ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (3/21) (S. Sayısı : 369) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 11 . 1962] 

25. — Torbalı ilçesinin Karakızlar köyü 
Hane 23, Cilt 16, Sayfa 171 de kayıtlı îsmail-
oğlu Gülsümden doğma, 15 . 2 . 1936 doğumlu 
Mustafa Karasu'nun ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında. Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/16) (S. Sayısı : 370) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 11 . 1962] 

26. — 6343 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesiyle 23 ııcü maddesine bir fık
ra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Tarım Komisyonu 
raporu (1/250) (S. Sayısı : 265) [Dağıtma ta
rihi : 25 .9.1962] 




