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T U T A N A K D E R G İ S İ 

Yirmidördüncü Birleşim 

2.1 . 19&3 Çarşamba 

İçindekiler 
Sayfa 

İ. — Geçen tutanak özeti 511:512 
2. — Gelen kâğıtlar 512:513 
3. — Yoklama 513 
4. — Başkanlık Divanının Genel Kuru

la sunuşları 513 
1. — Sayın milletvekillerinden 'bâzıla

rına izin verilmesi 'hakkında Başkanlık Di
vanı tezkeresi (3/459) 513 

'2. — Kocaeli "Milletvekili Nihat Erim'in 
Türkiye'nin 'genel dış meseleler karşısın
da güttüğü politika ve NATO, Ortak Pa
zar, Yardım Konsorsiyumu, Kıbrıs'a dair 
Zürih ve Londra anlaşmalarının tatibika'tı 
konularında bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/3) 514:521 

5. — Görüşülen işler 521 
1. — İhracatı geliştirmek amacı ile 

vergilerle ilgili 10'larak Hükümetçe alına
cak tedbirlere dair kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu (1/303) (S. Sa
yısı : 17) 521,550:553 

6. — Sorular ve cevaplar 521 
A) Sözlü sorular ve cevapları 521 
1. — Kastamonu 'Milletvekili Osman 

Oktay'ın, 'Kastamonu'nun Araç ilçesine 

Sayfa 
bağlı Mergüze bucağı Jandarma Karako
lunda Ali Tınık ve arkadaşlarına kanun
suz işlem yapıldığının doğru olup olmadı
ğına dair içişleri Bakanından sözlü soru
su (6/425): 521 

2. — İstanbul Milletvekili 'Mahmut Rı
za Bertan'ın, 'hakkında Meclis soruşturma
sı açılan Mehmet Baydür'un vazifesine 
devamda ıbir sakınca ıgörülüp görülmedi
ğine dair Dışişleri Bakanından sözlü soru
su (6/426) 521 

3. — Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan'm, Türk vatandaşına Avrupa İnsan 
Haklan Komisyonu ile Divanına müracaat 
hakkının tanınmaması selbe'bine dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/428) 521 

4. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nm, kuraklık rebebiyle 1962 yılın
da dağıtılan kredili buğday bedellerinin af
fının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan ve Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/437) 521 

5. — Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun, 1962 - 1963 ekim mevsiminde, 



S*yfa 
Edirne ilinde kredili suni gübre tevziatının 
nasıl ve ne miktarda yapılabileceğine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/439) 52.1 

6. — İçel Milletvekili Mehmet Ali Ars-
lan'ın, Anayasaya aykırılığı sebebiyle tadili 
gereken kanunlar meyanında 6831 sayılı 
Orman Kanununun, da bulunup bulunma
dığına dair Tarım ve imar ve İskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/441) 521:522 

7. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'm, 18 . 9 . 1962 tarihli 6/951 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararının Anayasaya 
uyup uymadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/442) 522 

8. — Konya Milletvekili Rüştü özal'ın, 
Belediye Meclisleri ve İl Genel Meclisleri 
için, muayyen bir formülle vatandaşın 
temsil olunabileceği geçici mahiyette Mü
şavere Heyetleri kurulmasının mümkün gö
rülüp görülmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/446) 522 

9. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
kuraklık bölgesinin merkezi halinde bulu
nan Niğde ili çevresinde, 1963 yılı zar
fında ne gibi tedbirler alınmasının düşü
nüldüğüne dair Bayındırlık ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/447) 522 

10. — Giresun Milletvekili Naim Tira-
li'nin, bâzı fikir ve sanat kişilerinin, pa
saport alma işinde uğradıkları güçlüklerin 
düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmediği
ne dair soru önergesine İçişleri Bakanı 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın sözlü cevabı (6/448) 522: 

523 
11. — Mardin Mületvekili Esat Kemal 

Aybar'ın, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve 
civarı illerde henüz yakalanmamış bulunan 
gıyabi mevkufluların adedine ve bunların 
yakalanmaları için, özel surette tedbir alı
nıp alınmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/449) 523 

12. — Mardin Milletvekili Esat Kama! 
Aybar 'in, kaçakçılığın meni ve takibi mak-
sadiyle istimlâkine karar verilen Güney -
Doğu'daki arazilerin istimlâkinden vazgeç
me yoluna gidilip gidilmiyeceğine dair İç
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/450) 523 

13. — Manisa Milletvekili Süleyman 
Çağların, Sarıgöl ve Alaşehir ovaların-
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Sayfa 
dan geçen Alaşehir çayının ıslahı işine han
gi tarihte başlanmış olduğuna dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/451) 523:524 

14. — Manisa Milletvekili Süleyman 
Çağlar'in, kamu hizmeti niteliği taşıyan 
özel teşebbüslerin devletle§tirilebileceğine 
dair Anayasa maddesinin hafifletilmesi 
için bir çare düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakandan soru önergesi ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Ali-
can'ın sözlü cevabı (6/456) 524:526 

15. — Kırşehir Milletvekili Halil öz-
men'in, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi 
halkının kışlık odun ihtiyacının temini 
için ne gibi bir tedbir* düşünüldüğüne da
ir, Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/457) 526 

16. — Amasya Milletvekili M. Kemal 
Karan'm, memetot hastalığı ile mücadele 
yapılıp yapılmadığına dair Tarım ve Sa
nayi Bakanlarından soru önergesi ve Sa
nayi Bakanı Fethi Belikbaş'm sözlü ceva
bı (6/459) 526,536:538 

17. — Amasya Milletvekili Mustafa 
Kemal Karan'in, İskenderun Süperfosfat 
Fabrikasının 1962 yılında ne kadar gübre 
imal ettiğine dair soru önergesi ve Sanayi 
Bakanı Fethi Çelikbaş'ın sözlü cevabı 
(6/460) 526,538 

18. — İçel Milletvekili Mazhar Arı-
kan'ın, Mersin'de kadastro dâvalarının 
normal yürüyüp yürümediğine dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/461) 526:527 

.1.9. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Güney - Doğu Anadolu bölgesinde ka
çakçılığın önlenmesi için mayınlama ve is
timlâk işine ne zaman başlandığına dair 
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın sözlü cevabı (6/462) 527:529 

20. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'-
nu, 1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz olarak 
Suriye uyruğuna geçen Türk vatandaşı 
bulunup bulunmadığı ve bunların yeniden 
Türk vatandaşlığına alınıp ahnmryacağı 
hakkında neler düşünüldüğüne dair soım 
önergesi ve İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be
kata'nın sözlü cevabı (6/463) 529:530 

21. — Aydın Milletvekili İsmet Sez-
gin'iıı, Türkiye Knılâk Kredi Bankasının 



Sayfa 
yapı tasarrufu kredilerindeki şekil deği
şikliğinin sebebine dair soru önergesi ve 
İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim 
(lökay'ın sözlü cevabı (6/464) 

Sayfa 

22. — Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikmen'li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortao
kulu ile Kastamonu'da Devrekani ilçesi 
Ortaokulunun öğrenci ve öğretmen mev
cutlarına dair Millî Eğitim Bakannıdan 
sözlü sorusu (6/465) 536 

23. — Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikmenli'nin, Kastamonu - Cide yolunun 
Karayollarına bağlanmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/466) 536 

24. — Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikmenli'nin, inebolu - Bozkurt - Abana 
ile Çatalzeytin arasındaki mektup ve sair 
evrakın ne ile nakledildiğine dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/468) 536 

25. — Sakarya Milletvekili Muslihittin 
Gürer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akde
dilen" Basın Kongresinin tehir edilip edil
mediğine dair Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanından sözlü sorusu (6/469) 544 

26. — Gümüşane Milletvekili Necmed-
din Küçüker'in, Devlet İstatistik Enstitü
sünde bulunan ihtisas kadrolarına tâyin 
yapılıp yapılmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/470) 544 

27. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen 
nahiye müdürleri, tahrirat kâtipleri ve 

530:536 j nüfus memurlarının adedine dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be-
kata'nm sözlü cevabı (6/471) 544:545 

28. — Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikmenli'nin, Kastamonu'nun Araç ilçesi 
Mergüze ve Taşpınar karakolllarmda va
tandaşların dövüldüğünün doğru olup ol
madığına dair soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile Adalet Ba
kanı Abdülhak Kemal Yörük'ün sözlü ce
vapları (6/473) 545:547 

29. — 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) 547 

30. - Bolu Milletvekili Ahmet Çak-
mak'ın, Ağır tonajlı kamyonlara fabrika 
tonajından çok daha düşük ruhsat ve plâka 
verilmesi hakkındaki tutumun düzeltilme
sinin düşünülüp düşünülmediğine dair so
ru önergesi ve İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz 
Bekata'nın sözlü cevabı (6/475) 547:549 

7. — Sunuklar ve telgraflar 
/ 

549 

1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Su-
nay'm Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeni yıl mü
nasebetiyle Millet Meclisine tebriklerini bildi
ren tezkeresi okundu. Meclis namına gereken 
cevabın verileceği Başkanlıkça bildirildi. 

Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Türkiye'
nin genel dış meseleler karşısında güttüğü poli
tika ve NATO, Ortak Pazar, Yardım Konsorsi
yumu, Kıbrıs'a dair Zürih ve Londra anlaşma
larının tatbikatı konularında bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi okundu. 

Gündeme alınıp alınmaması müzakere edil
mek üzere gelecek Birleşimde ele alınacağı bil
dirildi. 

Plân,' Anayasa ve Tarım komisyonlarındaki 
açık üyeliklere yapılan seçimler sonucunda, 
Anayasa Komisyonuna Malatya Milletvekili 
Mehmet Delikaya, Plân Komisyonuna Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener ve Kars Milletvekili 
Kemal Okyay, Tarım Komisyonuna da Kırkla
reli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun seçildiler. 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 68 
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arkadaşının tıp personelinin mukavele ile ça
lıştırılmasına dair kanun teklifinin, içtüzüğün 
36 ncı maddesine tevfikan gündeme alınması 
hakkında ıKars Milletvekili Hasan Erdoğan'ın, 
önergesi, önerge sahibinin isteği üzerine, 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, İkinci 
Koalisyon Hükümetinin kuruluşundan bugüne 
kadar yargıç, savcı ve yardımcılarının tâyin ve 
nakilleriyle ilgili olarak kaç kararname çıkarıl
dığına dair Adalet Bakanından sözlü sorusuda 
soru sahibinin önergesi üzerine, oya konularak 
geri verildi. 

31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun geçici 5 ııci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısının tümü üze

rinde bir süre görüşüldükten sonra komisyon 
tasarıyı geri aldı. 

İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle il
gili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair 
kanun tasarısının tümü kabul olunarak acık oya 
sunuldu ise de yeter sayı hâsıl olmadığından 
gelecek Birleşimde yeniden oya sunulacağı bil
dirildi. 

2 Ocak 1963 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Balıkesir 

Meliki Keskin M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kâtip 

Ankara 
İbrahim Sîtkı Hatipoğlu 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1950 -

1962 yıllarındaki kâr ve zarar miktarlarına dair, 
sözlü soru önergesi Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/504) 

2 — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce

lâl Ertuğ'un, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/376) (İçişleri, Adalet ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım komisyonlarına) 

2. — Cumhuriyet 'Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkç.ine'nin, Su Ürünleri kanunu tek
lifi (2/377) (İçişleri, Adalet, Maliye, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları
na) 

Raporlar 
3. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen 

ve 9 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyonu 
raporu (2/77) (Gündeme) (S. Sayısı : 8 e ek) 
['Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1962] 

4. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahiye
si Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken ev
lenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8 , 7 . 1928 do

ğumlu Ümmühan Bebek'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/261) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 24) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

5. — Ankara vilâyeti Kızılcahamam ilçesinin 
Pazar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 3, 
sayfa 31 de kayıtlı Hüseyin oğlu Fatma'dan 
doğma 9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman özden'-
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/18) (Gündeme) (S. Sayısı : 25) [Dağıtma 
tarihi : 31 . 12 . 1962] 

6. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi hane 
107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa ka
yıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1 . 1 . 1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (Günde
me) (S. Sayısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31 . 12 . 
1962] 

7. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek mahal
lesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfusuna 
kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12.8.1932 Eleş
kirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer adı 
Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'ın 
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M. Meclîsi B 
Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 95 
sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1 . 6 . 1936 
doğumlu Mehmet Çimon ve Horasan ilçesi Ali-
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve say
fa 79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (Gündeme) (S. Sayısı : 27) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 12 . 1962] 

8. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu Inayet'-
ten doğma 3 . 6 . 1931 doğumlu Bahattin Yazı-

24 2 . 1 . 1963 0 : 1 
cı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/19) (Gündeme) (S. Sayısı : 28) 
[Dağıtma tarihi : 31 . 12 . 1962] 

9. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifleri ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 2/356, 2/367 ve C. Senatosu 2/40) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 29) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1962] 

B I R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

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

BAŞKAN — Saym arkadaşlarım; 1963 yı
lının memlekete ve millete hayırlı ve başarılı 

hizmetler içerisinlde 
mi açıyorum. 

geçmesi dileğiyle Birlieşi-

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(İsparta milletvıekillerine kadar yoklama ya

pıldı.) 

BAŞKAN — Yeiter çoğunluğumuz 
Birleşimi açıyorum, 

vardır. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Şimdi sayın milletvekillerine izin verilmesi 
hakkında Baışkanlık Divanının: teskeresi okuna
caktır. 

1. — Sayın milletvekillerinin bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi 
(3/459) 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı Sayın Milletvekilleri
nin hizalarmda gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 28.12.1962 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Mekki Keskin ' ' 

Oümüşane Milletvelkili Halis Bayramoğlu, 

15 gün, mazeretine binaen, 24.12.1962 tari
hinden itibaren. 

Hatay Milletvekili Ali Muhsin Beaeketoğlu, 
15 gün, mazeretine (binaen, 4.1.1963 tarihin-
'den itibaren. 

BAŞKAN — Şimdi ayrı ayrı okutup reyleri
nize isunacağıım. 

Gümüşane Milletvekili Halis Bayramoğlu, 
15 gün, miazeretine binaen, 24 .12 .1962 tari
hinden İtibaren. ' '•"' 

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

Hatay Milletvekili Ali Mulhsin Beaeketoğlu, 
15 gün, ımâzeretine Ibimaen, 4.1.1963 tarifhin-
*den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Bıtmiyenler... 
KaJbuıl edilmiştir. 
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M. Meclisi B : 
2. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Tür

kiye'nin, genel dış meseleler karşısında güttüğü 
politika ve NATO, Ortak Pazar, Yardım Kon-
sorsiyomu> Kıbrıs'a dair Zürih ve Londra anlaş
malarının tatbikatı konularında bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

y BAŞKAN — önergeyi 'okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ikinci Koalisyon Hükümeti güven oyu aldı

ğından beri milletlerarası münasebetlerde birçok 
gelişmeler oldu. 

Türkiye'nin genel dış meseleler karşısında 
güttüğü politika ve NATO, Ortak Pazar, Yar
dım Konsorsiyumu, Kıbrıs'a dair Zürich ve 
Londra Anlaşmalarının tatJbikatı konularında 
Millet Meclisinin aydınlanması, milletvekillerinin 
tlüşüncelerini millet kürsüsünden bildirelbilmele-
ri için, Anayasanın 88 nci maddesinin verdiği 
hakka dayanarak, Ibir Genel Görüşme açılmasını 
teklif ediyorum. 

Kocaeli 
Nihat Erim 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, yüksek 
malumlarınızdır ki, Genel Görüşmenin bugün 
gündeme alınıp alınmıyacağı konusunda görüş
me cereyan edecektir. Anayasanın bu husus ile 
ilgili 88 ve 89 ncu maddelerine göre, Genel Gö
rüşme konusunda talepte bulunan arkadaşımız 
ve ayrıca, isterlerse, parti grupları adına ko
nuşma yapacak arkadaşlarımız ve Başbakan ve
ya Bakanlardn her hngi biri konuşabilir. 

Bu nöbtai nazardan ilk söz önerge sahibi Sa
yın Nihat Erim'indir. Buyur Sayın Erim. 

NİHAT ERÎM (Kocaeli) — Muhterem arka
daşlar, Anayasamızın 88 nci maddesi Millet 
Meclisi tarafından Hükümetin ne suretle denet
leneceğine işaret etmiştir. 88 nci madde, bütün 
Meclis üyelerinin bildiği gibi, soru, genel görüş
me, Meclis soruşturması ve Meclis araştırması 
yollarını açmıştır. 15 Ekim 1961 seçimlerinden 
bu yana denebilir ki, Anayasamızın bu maddesi 
maalesef, denetlemek yönünden, gereği gibi işle
memiş, işletilememiştir. Bugünkü gündemimiz
deki sorulara bir göz atacak olursak, sorular kıs
mının 1, 2, 3 numaralı sorularına baktığımızda 
bunların bundan üç ay önce Meclis Başkanlığına 
verildiğini ve üç aydır her gün gündemde yer 
aldığını tesbit ederiz. Üç ay sonra cevap alacak 

24 2.1.1963 O : i 
bir soruyla denetleme hiç yapılamamış olur, 
diyemem, fakat denetleme değerinden çok şey 
kaybeder. 

Bunun yanında yeni Anayasamızın güzel bir 
yenilik olarak getirdiği genel görüşme vardır. 
Genel görüşme ise; bu Meclisin çalışmaya başla
dığı günden bugüne kadar, eğer hatırımda yan
lış kalmadıysa, ya bir yahut iki defa tatbik edi
lebilmiştir. Halbuki bütün demokratik bünyeli 
parlömanter memleketlerde genel görüşme âdeta 
milletin siyasi hayatının parlâmentoda ortaya 
çıkmasına vesile veren müesseselerden biri ola
rak işlemektedir. Çok defa kendi kendimize bir
birimizle konuştuğumuzda şikâyet ederiz. Basın
da aynı şikâyetlere raslamaktayız. Parlâmento
nun, bu yeni parlâmentonun, halk nazarında 
henüz arzu edilen sağlam yeri tutup, tutmadığı 
meselesi, aramızda münakaşa konusu olmakta
dır. 

Benim kanaatime göre eğer, arkada kalan 
bir yıl zarfında parlâmentoda, bilhassa Millet 
Meclisinde, icra kuvvetini denetleme fonksiyonu
muzu daha verimli bir tarzda işletmiş olsay
dık, parlâmentonun millet nazarında, halk ef
kârı nazarında yerini, bugünkünden çok daha 
ziyade sağlamlaştırmış olurduk. 

Bu önerge ile büyük Meclise arz ettiğim me
seleler, takdir buyurulur ki, Türk Milletinin ya
şayışını, varlığını çok yakından ilgilendiren dâ
valardır. Eskiden dış meseleler, Büyük Millet 
Meclisi zamanında, sık sık Meclis Heyeti Umu-
miyesinde görüşülmezdi; bütçe vesilesiyle veya-
hutta bu hususta ehemmiyetli, büyük hâdiseler 
dolayısiyle ara - sıra dış meseleler üzerinde görüş
meler yapıldığı olurdu. Eğer biz parlâmento ha
yatımızda Batı'mn diğer parlömanter memleketle
rinde olageldiği gibi Hükümeti, icra kuvvetini 
yakından denetleme yoluna girersek, bu yolu 
açarsak, ona inanıyorum ki, Hükümet dış müna
sebetlerinde bugünkünden daha çok kuvvetli gö
rünecektir. Her hangi bir dış politika mevzuunu, 
her hangi bir dış politika dâvasını Millet Mecli
sinde enine boyuna görüşüp, deşip - Hükümet 
partileri olduğu gibi muhalefet partileri de - bu 
kürsüden gerek millet umumi efkârına, gerek 
dünya efkârına düşüncelerini duyurma fırsatını 
sık sık yaratırlarsa, o zaman Türk halk efkârı
nın, Türk milletinin muayyen meseleler üzerin
de nasıl ve ne düşündüğü vuzuhla belirir. Hükü
metimizle temsilî temaslarda bulunan dış âlem, 
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bunların ce derece kuyvetle Türkiye'yi temsil 
ettiklerini en şaşmaz bir mihenge vurmuş olur. 

Şimdi, önergemde temas etmiş olduğum ko
nular, gerek umumi dış politika bakımından ve 
gerekse memleketimizin menfaatleri bakımından, 
bugün canlılığını, ehemmiyetini muhafaza eden 
meselelerdir. Bu önergeyi vermekle bendeniz şu 
yola girilmesini kolaylaştırmak istedim : 

Yabancı gazetelerde, yabancı ajanslarda dün
ya meselelerine olduğu kadar Türkiye'yi alâka
dar eden özel meselelere dair birtakım haberler 
çıkmaktadır. Bizler, Türk milletvekilleri olarak, 
bu kürsüden, kendi Hükümetimizden, bir ya
bancı gazete okuyucusunun Türkiye meselelerini 
bildiği kadar bilgi ile teçhiz edilme hakkına sa
hibiz. Bilgi vermek Hükümetin vazifesidir. Bunu 
sık sık yapmasını Hükümetten istemek, hem hak
kımız, hem de vazifemizdir. 

Şimdi, meselelerin kendisinin görüşülmesine 
seçilmediği için bunlara değinmiyeceğim, fa
kat, işin •önemini (belirtmek için, .meselâ, Kıb
rıs .anılaşmalarını zikredebilirim. Birkaç igün-
dür 'gazetelerimiz, dünya ajansları, (Kıhrısta ce
reyan eden birtakım 'hâdiselerle,, meşıguldür. 
İnşallah Ibu cereyanlar böyle devam etmez, fa
kat bugün gazetelerde (gördüğümüz havadisler 
cioğru ise, Kıbrıs hâdiselerinde Garanti Anlaş
masını harekete geçirmek icabedecektir. Bu 
Ciaranti Anlaşmasının dördüncü maddesine .gö
re Türkiye'ye ıçsok ağır bir sorum yükliyen ka
rarlar önünde Hükümetimiz 'kalacaktır. 

İşte Ibu türlü çidk önemli, hat tâ daha az 
önemli de olsa, bu 'memleketin dış münasebet
lerini ilgilendiren dâvalarında Türkiye Millet 
Meclîsi üyeleri sık sık .görüşlerini ifade edebil-
meık imkânını bulabilmeli, Hükümet sık sık 
Meclis önüne gelip kendi .görüşünü, tuttuğu' 
yolu bu kürsüden millete arz etmelidir. 

Bendeniz 'bu temenniyi izhar ederken bir 
icapta (bulunmuyorum. Her demokratik mem
lekette, parlâmentosu olan her memlekette bu 
böyle cereyan etmektedir. Meselâ İngiltere'de, 
meselâ Yunanistan'da; Ortak Pazar dâvası, 
Koınsorsuyum dâvası, NATO ve onun gibi di- • 
ger birçok meselelerde; değil yılda bir iki de
fa, değil bütçe konuşmaları münasebetiyle yal
nız Bütçe Encümeninde yahut Heyeti Umumi-
yede, ibeşer dakikalık müddetlerle konuşulabi
lecek toplantılarla, hemen her hafta bir iki 
gün Millet Meclisi kürsüsünden görüşme, !ko-
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nuşma, münakaşa konusu yapılmaktadır. De* 
min sözlerime başlarken, sıorularm .gecikmesin
den doğan mahzurlara işaret etmiştim. Arka
daşlar, IMeclisimizin. Muhterem Başkanlık Di
vanına, Muhterem Başkanına naçizane arz et
mek isterim: Haftada üç gün toplanıyoruz, her 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri toplanı
yoruz. Her 'toplantımızın ilk 45 dakikasını, ilk 
saatini mutlaka «sorulara ayırırsak sorular (böy
le ıgecikmez. Akşam toplantılarımızı 6 - 7 de ka
patacağımıza 8 de kapatsak sorular gecikmez. 
Bâzı kimseler soruları hafife almak istidadında -
dır. (Soruların mahallî olmasından memleket iş
lerini .geriye bıraktığından şikâyet ediliyor. 
Bir parlâmentonun Hükümeti denetlemesi ba
kımından, o mahallî görülen soruların, o ehem
miyetsiz ıgörülen sıoruların büyük tesirleri oldu
ğu başka memleketlerde yıllar yılı çok görül
müştür. Bizde sioru müessesesi henüz gerektiği 
gibi işlemediği için neticesini de almış değiliz. 
(Kısaca; yaptığım bu konuşma ile, bu Önerge 
YükseSk Meclisiniz tarafından iltifata lâyık gö
rülmesi halinde, milletimizin siyasi hayatı ve 
Devletimizin duş münasebetleri bakımından çok 
hayırlı bir ıçalış/ma yapmak imkânı bulmuş ola-
cağıız. Saygılarımla. Yüksek Meclisinize arz ede
rim. 

BAŞKAN — 'Millet Partisi Meclis Grupu 
adına Zekâi Dorman. 

MİLLET PARTİSİ MECLİS CRUPU ADI
NA ZEKÂİ DORMAN (İstanbul) — Muhterem 
Başkan, «muhterem arkadaşlar; 

Dış politika ile alâkalı bir ıgenel görüşme 
.açılmasına dair olan önerge hakkında görüş 
ve mütalâalarımızı belirtmeden evvel bâzı hu
susları bir kere daha bu kürsüde ifadeyi fay
dalı bulmaktayız. 

İkinci Karma. Hükümet programında da, 
belirtildiği üzere, dış politikamızın gaye ve 
prensipleri bakımından partilerarasmda bir 
fark mevcut değildir. 

Devamlı bir dünya ısullh'ü içinde mesut bir 
Türkiye görmek düşüncesinde hepimiz mutabı
kız. Birleşmiş Milletler Yasasına uygun olarak, 
bütün milletler için barış, hürriyet, adalet ve 
hak eşitliği esasına dayanan bir dünya nizamı 
ikurulmaısı müşterek hedefimizdir. 

NATO ve ıSENTO ittifaklarına ve başta dos
tumuz Birleşik Am erik a olmak üzere diğer mil-
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letlerle yapılmış anlaşmalara samimî olarak bağ
lıyız. (Bu taahhütlerimizin çerçevesi içinde diğer 
milletlerle de karşılıklı iyi niyete dayanan mü
nasebetler tesis ve idame etmek azmindeyiz. 

Mulhterem arkadaşlar, 
Dış politika ile alâkalı temel görüşlerini kı

saca tekrar ve ifade ettiğimiz Millet Partisi 
Meclis Grupu, bu kanaatin talbiî bir icabı 'ola
rak, dış politika meselelerinin, lıer türlü 'gün
lük p'olitiıka endişelerinin fevkinde bir millî 
emniyet ve belka meselesi ıolarak mütalâa edil
mesi lüzumuna inanmaktadır. 

Bir »millî emniyet ve ibeka meselesi telâfeki 
ettiğimiz dış politikamızdan Ibeklenen ilk va
sıf açık lolmasıdır. Esasen ibu keyfiyet, demok
ratik rejimin de tabiî bir icabıdır. 

Şüphe yioktur ki, gaye ve prensiplerde mu
tabakat, tatbikatın .her mok'tasmda peşin bir 
muvafakati tazammun etmez. Dış politikanın 
aktüel meselelerine ve tatbikatına ait fikir ve 
mütalâamızı tesbit ve ifade edebilmemiz, an
cak 'bu mevzular Ihalkkında ciddî ve sahilh bil
gilere salhip 'olmamız da mümkündür. Bu va
sıftaki Ibiligiler ise her şeyden evvel hükümetler 
tarafından temin edilebilir. 

Tok parti devrinden kalma bir itiyadın çok 
partili 'hayatta da devam ettiği ve 'hükümetle
rin Meclis ve ımilleti bu mevzularda tenvir et
mek lüzum ve zaruretini iher nedense 'hissetme
dikleri acı bir gerçektir. Böylece dış politika
mız, muayyen şahısların görüşleri ve mesuli
yetleri (çerçevesinde idareye devam 'olunmuş
tur. Böyle bir anlayışla dış politikanın idare
sinden milletimiz için çok vahîm neticeler doğ
duğuna da tarilhlmiz şahittir. 

Mulhterem arkadaşlar, 
Çok partili hayata girdiğimiz günden (bugü

ne Ikadar dış politika ile alâkalı bir genel gö
rüşme mecliste aıçılmamıştır. Bütçe müzakere
lerinin malûm, şartları içinde dış politika me
selelerine temas edilmesinin, hu ihtiyacı karşılı-
yamıyacağı ve 'bu 'boşluğu dolduramıyaıcağı ise 
aşikârdır. 

Dış politikamızın tatbikatını örten esrar 
perdesi artık kaldırılmalı ve her şey milletin 
huzurunda müzakere ve münakaşa edilmelidir. 
Dâhil 'bulunduğumuzu her vesile ilt belirtti
ğimiz Garp demokrasilerinde de takibedilen 
yol ve usul budur. 
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icabında milleti harbe sokmak kprarmi ve

recek olan yüksek Meclisin, dış politikamı
zın zayıf ve kuvvetli noktalarını ve bunla
rın millî savunmamız üzerinde icra edeceği 
tesirleri bilmek hem hakkıdır, hem vazifesi
dir.-

Her nedense bugüne kadar Meclis ve mil
let önünde zararlı bir muhafazakârlıkla ka
çınılan dış politikamızın seyrinden hiç şüphe 
yokki bütün, devletler malûmattardır. Karan
lık içinde bırakılan yalnız Türk Milleti ile 
Büyük Millet Meclisidir. 

Demokratik idarelerde hükümetler, dış po
litika mevzuunda Meclislerinde yapılacak 'mü
zakereleri candan isterler. Ve bu müzakere
lerde milletvekillerinin ve partilerin ileri sü
recekleri (tenkit've mütalâalardan, diğer dev
letlerle yapacakları temas ve müzakereler için 
ilham ve kuvvet alırlar. 

Muhterem arkadaşlar; 
Çok nazik bir bölgede, muayyen bir me

deniyet anlayışının ve dünya sulhunun bek
çiliğini yapan milletimize karşı, aynı ideal
leri paylaşan ve bizimle kader birııği halinde 
bulunan dostlarımızın ve müttefiklerimizin 
nasıl davrandıklarını, iktisadi ve askerî ih
tiyaçlarımızın karşılanmasında taşıdıkları nok-
tai nazarı yakından bilmek ihtiyacındayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi bir nokta üzerinde durmak isteriz : 
'Türkiye muhalifi ve muvafıkı ile NATO it

tifakına samimiyetle bağlıdır. Bu mertebede 
bağlı başka bir memleket göstermek mümkün 
değildir. 

Türkiye NATO müdafaasının sağ kanadı
nın kilit taşı mevkiindedir. Bu kilit, taşı Allah 
göstermesin bertaraf edildiği takdirde, hür 
dünya için felâketli neticeler doğar. 

Bu • itibarla bu kanadın, iktisadi ve askerî 
bakımdan taşıdığı önemle mütenasip bir şekil
de desteklenmesi lâzımdır. (Türkiye'nin NATO 
camiasına karşı ifa ettiği vazife ve katlandığı 
fedakârlık da esasen bunu zaruri k lar. 

Herkes biliyorki, bütün askerî kuvvetle
rimizi hür dünyanın ve sulhun koran ması için 
NATO'nun emrine vermiş bulunuyoruz. Buna 
mukabil aldığımız nedir? Bunun üzerinde dur
mak isteriz. 

Daha birkaç gün evvel, Millî Savunma Ba
kanının Bütçe Encümeninde verdiği izahat 
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gazetelerde intişar etmiştir. Türk Ordusunun j 
90 günlük bir harbi kolaylıkla idame edecek 
kadar malzeme, teçhizat ve cephaneye malik 
bulunmadığı yolundaki mesul bir Bakanın açık
ladığı gerçek son derecede üzücü olmuştur. 

Dostlarımızın, ve müttefiklerimizin bizi bu 
şartlar içinde bırakmalarının sebeplerini öğren
mek ve durumun İslahı için görüşlerini açık
lamak Meclisin vazgeçilmesi mümkün olımı-
yan bir vazifesidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Genel görüşme açılmasını istiyen önerge, 

diğer haklı sebepler bir tarafa, sadece NATO 
ile alâkalı münasebetlerimizin aydınlığa ka
vuşması, müşterek taahhüt ve vecibelerimizin 
nazari ve tatbiki durumunun anlaşılması bakı
mından da kabul edilmelidir. 

Saygılarımla. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın Ertuğrul Akça. 

ADALET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA ERTUĞRUL AKÇA (Erzurum) — Büyük 
Meclisin muhterem azaları; 

Bugüne kadar dış politika mevzuunda bir 
ımillî politikamızın mevcudiyeti ve her türlü 
particilik hislerinden uzak olarak> bu millî 
politikanın etrafında dairelenmiş ve bu vatan 
için bu Meclisin bugünkü sakinlerinin aynı 
anda aynı şekilde nabızları atan memleket ço
cukları olduğu kanaatini muhafaza ederek, mü
zakerelerimize başlıyoruz. 

Aziz arkadaşlar; dış politikad.ı muvaffa
kiyet her şeyden evvel aleniyetçe ifadesini 
bulan ve yekvücut olarak hareket etmenin ye
gâne, çaresi, açık olmaktır. Dış politikamız, 
muayyen mevzu ve hâdiseler haricinde, ne ka
dar kati ve açık olursa maksada o derecede 
süratle ve mesut bir şekilde varma imkânına 
•kavujşuruz. Bugün için mühim meselelerin gö
rüşülmesinin zamanı olduğuna biz de kaaniiz. 
Bilhassa şu noktaların Büyük Mecliste gün 
ışığına çıkarılması icabediyor : 

Muhterem arkadaşlar; açıkça konuşmak 
icabedecektir ki, Kıbrıs Hükümeti halen EOKA 
ve Kıbrıs komünistleri lehine tavizler vermekte I 
ve Türkiye aleyhine çalışıldığı artık göze batar I 
bir şekilde meydana çıkmış bulunmaktadır. I 

Muhtelif beynelmilel konferanslarda Kıbrıs I 
temsilcisi komünistleri hususi olarak yetiştirerek 1 
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bunlara salir komünistlerin ir', lıak ettirildiği ve 
bunun devam edeceği bir vakıadır. 

Muhterem arkadaşlar; genel görüşme açıl
ması halinde NATO mevzuunda konuşacakları
mız vardır. Meselâ Türkiye'de bir füze rampala
rı meselesi ağızdan ağıza dolaşmaktadır. Bunun 
lehinde konuşulabilir, aleyhinde konuşulabilir. 
Mesele sununla alâkalıdır; füze rampalarının 
kalkması iki noktada silâh muvazenesinin NATO 
lehine vâki gelişmelerin bir neticesi olarak ka
bul edilir tezi de müdafaa edilebilir. Bu hu
susta geniş müzakerelere yer vermek icabeder. 
Ancak bu hareketler neticesinde NATO camia
sının bundan sonraki durumunun ne olacağı 
Büyük Meclisçe bilinmesinde zaruret vardır. 
Konsorsiyum mevzuundaki görüşmeler üzerin
de görüşümüzün tartışılmasını ehemmiyetli bu
lan bir telâkkinin içindeyiz. Küba hâdiselerini 
mütaakıp NATO memleketleri arasında bâzı gö
rüş ayrılıklarının mevcudiyeti, müstakbel dış 
politikamızın rotasının çizilmesinde mühim rol 
oynıyacaktır. Bilhassa Cento Anlaşması, konu
sunda, bu camiaya dâhil olan Eyüp Han'ın Pa
kistan'la Hindistan arasında bir çekişme hâdise
sini ön plâna almak için Kızıl Cin ile aynı ma
saya oturabilmesinin ehemmiyeti üzerine dikkat
le eğilmemiz icabeder. Tekrar bu görüşmelerin 
ışığında bir iktisadi iş birliği teşkilâtı üzerinde
ki görüşlerimizin de binada ifade edilmesi bir 
zarurettir. 

I 

En mühim bir nokta da arkadaşlar; bugün 
Kızıl Çin'de dehşetli tahavvülât olmaktadır. 
Şimdi, Kızıl Çin'in yarınki tutumunun dünya po
litikası üzerinde yapacağı değişikliklerin şimdi
den, Türk dış politikasının adamları olarak ve 
bu dış politikaya istikamet verecek olan Büyük 
Meclis olarak, hassasiyetle üzerinde durup bu 
noktayı da müzakere ve münakaşa etmemiz lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlar, Amerika Birleşik Dev
letleri Başkanı Kennedy'nin Bahama Konferan
sına gitmeden evvel, hava meydanında bütün 
Amerika'ya televizyonda yaptığı konuşmada 
<NATO'ya yapılan yardımlar çok geniştir. Artık 

bundan böyle zenginleşen Avrupa'nın da müş
terek müdafaaya katılması zamanı gelmiştir.», 
şeklindeki sözlerinden kastetdiği mânayı Türk 
Dış siyasetinin içinde mütalâa etmemiz, tâyin 
etmemiz lâzımgelir. 
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İşte muhterem arkadaşlar, ana hatlarını çok 

kısa olarak belirttiğimiz ve yüksek tasvipleri
nizle genel görüşme açıldığı zaman, bu noktalar 
üzerinde bütün detaylarına girerek huzurları
nızda görüşlerimizi nakledeceğimiz hususlar üze
rinde duruyor ve bu hususta genel görüşme 
açılmasına müsbet oylarınızı vermenizi istirham 
ediyoruz. 

Hürmetlerimle. (Soldan alkışlar) 
BAŞKAN — (\ K. M. P. adına Sayın Kudret

tin Tosbi. 
SABRETTİN TOSBİ (Kütahya) — Muhte

rem arkadaşlarım, Oranhuıtiyetçi Köylü Millet 
Partisi olarak genel bir görüşme açılmasını 
biz de candan arzu ediyoruz. Yalnız istitraten 
bir noktayı arz edeyim, o da şu : Bu görüşme
yi Meclise, Millet Meclisine maletmek için de
ğil, arkadaşım belki başka bir şey ifade etmek 
istediler. Bu genel görüşmeler açıldığı takdir
de Meclis daha oturaklı olarak çalışmak im
kânını elde edecektir, dediler. Herhalde kasdet-
tikleri, Meclisin bugün oturaklı olmadığı nokta
sı değildir. Meclis zaten millete mal olmuştur; 
genel görüşme açılsa da açılmasa da payidardır, 
kavimdir ve daimîdir. îfade etmek istediğim 
husus şu; Meclis bu sayede agâh olur ve gayeye. 
Hükümete yardımcı olur, elbirliği ile memleke
tin problemlerini daha iyi halletmek imkânını bu 
şekilde kazanmış oluruz. Diğer taraftan ruzna-
mede bahis mevzuu olan hususlara kısaca temas 
edeyim. Meselâ, NATO bahis mevzuu ediliyor 
çok yerinde bir taleptir; ben şahsan Almanca 
neşriyattan, şu malûmatı elde ettim : NATO'ya 
dâhil memleketler camiası içerisinde yer almış 
olan. memleketlerden Nato ordu kuvvetlerinin 
% 25 nispetinde artırılmasını talebetmiş ve Sta-
uss'un istifasını da buna bağlıyor. Alman mat
buatı. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Meselâ 
bundan malûmat sahibi oluruz, böyle bir şey va-
ritse bunun karşılığı ne şekilde temin edilecek, 
onun müzakeresini, yaparız, bir neticeyi halle 
vâsıl oluruz. 

İkinci nokta; dış yardım o da çok yerinde 
bir şey; çünkü heyetler gidiyor Avrupa'ya, ikin
ci üçüncü derecede heyetler oluyor, bazan her 
heyet gelişinde 300 milyon aldık diyor, aradan 
bir heyet gidiyor 200 milyon aldık diyor. Bun
ların cemini1 yapsak geçen sene bizim 1 milyar 
dolar almış olmamız lâzım. Diğer taraftan Mali- l 

ye Vekili de diyor ki, yardımın tamamını elde 
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I edemediğimiz için bütçede açık var. İşte bir fay

dası da bu şekilde tecelli etmiş olur. Diğer ta
raftan Ortak Pazar meselesi de hakikaten son 
derece calibi dikkattir. Bu mesele de buraya, 
kürsüye getirilir, Hükümetle Meclis arasında 
münakaşa edilirse; ümıidederim ki, iyi bir so
nuca vâsıl olmuş bulunuruz. Meşhur bir ifade ile 
şunu söyleyim ; sayılamayacak kadar faydası var
dır bu genel görüşmelerin, memleket hesabına. 

| Biz de taraftar olduğumuzu bu suretle Heyeti 
Celileye arz ederiz. Hepinizi hürmetle selâmla
rım arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — V. T. P. Meclis (irupu adına 
Sayın Asal. 

Y. T. P. MECLİS ORUPİI ADİNA TALÂT 
ASAL (Edirne) — Muhterem -Başkan, -muhte
rem (milletvekilleri, Sayın Nihat Erim arkada
şımızın takdim etmi^ bulundukları ıgenel gö
rüşme talkriri üzerinde, bilhassa Hükümetimiz 
müzakere anılmasını kabul (buyurdukları tak
dirde, Y. T. P. Meclis Orupu da noktai naza
rını, 'bütün inanışları ile Heyeti Celrlenize arz 
edecektir. Anayasanın kabul ettiği esas dai
resinde, bugün bu müzakerelerin aiçılıp açılma
ması hususunda müzakere ıcereyan ettiği cihet-

I le »biz müzakere açılması lüzumu üzerinde nbk-
I tai nazarımızı tebarüz ettireceğiz. 

•Şüp'hesiz yeni Anayasamızın -getirmiş oldu-
I ğu en güzel ve en büyük yeniliklerden birisi 

de genel ^görüşmedir. rBir murakabe vasıtası 
I olan bu metodu benimsiyoruz ve bulgüne ka-
' dar 'Meclis hayatımızdaki tatbikat da, Anaya

samızın 88 nci maddesinin isabetli tedvin edil-
I miş bulunduğu neticesini doğurmaktadır. Bu 
I itibarladır ki, balhis 'konusu takriri Y. T. P. 
I Meclis (Trupu benimsemektedir. 
I Şayanı şükran taraf, Türk dış politikası 
I hususunda, parlâmentoda temsil edilen partile-
I rimiz arasında, bir ihtilâf bulunmayışıdır. Tür-
I kiye'nin batı blokuna dâhil utlusu, şüphesiz 
I ki dünya, sulhunun teminatıdır. 
I Meseleleri 'bu ölçüler' İçinde ele alan Yeni 
I Türkiye Partisi, bugün seyreden cereyan kar-
I şısında bu nokta üzerinde durmakta fayda mü-
I lâıhaza etmektedir. 
I 'Büyük Meclisin malûmu olduğu veçhile 
I Ortak Pazar mevzuunda bu pazara dâbil dev-
I letlerle müzakereler cereyan etmektedir. Bu 
I itibarla, müzakere metotlarının (hassasiyetini 
| Büyük Meclisin muhterem üyelerinin takdir-
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edeceğinden emin 'bulunmakta ve Hükümetin 
bu müzakerelerin takibettiği metot ve esaslar 
dairesinde ve o ölçülerin yeterliği miktarında 
müzakerelerin Büyük 'Meclisi aydınlatacağın
dan emin bulunuyoruz. 

'Sön «olarak şu hususa da işaret ve tekrar 
etmek isteriz ki, Yeni 'Türkiye Partisi Meclis 
Grupu bahis konusu ita;krir üzerinde genel «gö
rüşme açılmasına 'taraftardır, (oylarını da ibu 
istikamette (kullanacağını hürmetlerimle arz 
ederim. ('Sağdan alkışlar) 

'BAŞKAN — Cumhuriyet Haüfk Partisi Mec
lis Grupu adına Sayın İbrahim öktem. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA İBRA
HİM OKTEM (Bursa) — Çok muhterem arka
daşlarım, ıSaym Nihat Erim'in dış politika 
toonusunda ve (bilhassa üç konu üzerinde genel 
görüşme açılması teklifim, ıgrupumuz mem
nuniyetle 'karşılamıştır. 'Meclisin, Hükümeti 
-her zaman murakabe etmesi, onun en tabiî hak
kı 'v,e 'vazifesidir. Nihat Erim arkadaşımız tak
ririni izah ederken, Yüksek (Meclisin muraka
be konusunda, bilhassa sorular mevzuunda 
mümsiık davrandığını, yeteri miktarda zaman 
ayrılmadığı 'şikâyet 'konusu alarak ele aldılar. 
Yüksek Meclis .gündemine daima İh akim bulun-
ınaiktadır. Eğer zaman zaman kanun tasarıla
rına öncelik ve ivedilik tanıyorsa ibu, Meclisin 
takdiri icabıdır, ta'kdiri -neticesidir. 

Ze'kâi Dorman arkadaşımız Hükümetin Mec
lisi genel görüşmeler ve bu arada dış politika 
kutnusunda aydınlatmamış olmasından bahset
tiler. Bunu da tasvibetmemiz mümkün değil
dir. Bugüne kadar genel görüşme açılması 
hususunda 'verilmiş olan talkrirlerin bilaistisna 
hepsi Yüksek Meclisin 'görüşme konusu olarak 
ele alınmıştır. •(.) halde muhalif ve muivafık 
grupların Ihepsi Meclis murakabesine büyük 
değer verdiklerine göre, eğer Millet Partisi 
•Grupu bu konuda şimdiye »kadar her hangi 
bir talepte bulunmuş olsaydı bunu da muhte
rem Meclisin tasvibetmesi çok mümkündü. 

Netice olarak arz ederim ki, icranın sorumlu
luğunu taşıyan gruplardan birisi olarak Cumhu
riyet Halk Partisi, Yüksek Meclisin murakabe 
yardımcısı olmayı kendisi için şerefli bir vazife 
sayar. (Orta kısımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Bahis mevzuu önerge hakkında 
Mecliste parti grupları adına sayın arkadaşlar 
konuşmuş bulunmaktalar. Şimdi, Bakanlar Ku-
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rulu adına Başbakan veya bir Bakan.. Buyurun 
Sayın Dışişleri Bakanı. 

DIŞİŞLERİ BAKANİ FERİDUN CEMAL 
ERKİN — Muhterem arkadaşlar, önergenin mü
zakeresini kabul ediyoruz. Kabil olsa, bugün dahi 
müzakereye başlamaya hazırız. Fakat buna mev
zuatımız imkân vermediği için ve arada 48 saat 
gibi bir zamanın geçmesi lâzımgeldiğine göre, bu
günün müzakereye müsaidolmaması lâzımgelir. 

Biliyorsunuz ki, Pazartesi günü Kıbrıs Cum-
hurbaşkan Yardımcısı, Sayın Küçük memleketi
mizin misafiri olarak Ankara'ya geliyor, vazifeli 
bulunacağım. Eğer Yüksek Meclis tasvip buyu-
rursa, müzakere günü olarak ayın 9 nen Çarşam
ba gününü telkin ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, parti grupları 
adlarına konuşan arkadaşlarımız ve Bakanlar Ku
rulu adına konuşan Dışişleri Bakanını dinledik
ten sonra, Sayın Nihat Erim tarafından verilmiş 
olan önergenin evvelemirde gündeme alınması 
hususunu oya sunacağım, ondan sonra genel gö
rüşmenin hangi gün açılması hakkındaki teklif
leri, varsa takrirleri oya arz edeceğim, ki, bu hu
susta bir takrir mevcuttur. Bu şekil dâhilinde 
genel görüşmenin gündeme alınmasını oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yüksek malûmunuzdur; aradan iki gün geç
medikçe görüşmeye başlanamaz ve aradaki gün 
sayısı 7 günü de tecavüz edemez. Genel görüşme
nin hangi gün yapılması konusunda bir takrir 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Açılması kararlaştırılan genel görüşmenin 9 

Ocak 1963 Çarşamba günü yapılmasını arz ve tek
lif ederiz. 
C. H. P. Grupu adına A. P. Grupu adına 

C. H. P. Grup A. P. Grup 
Başkan vekil i Başkan vekil i 

Bursa İzmir 
İbrahim öktem A. Naili Erdem 

Y. T. P. Grupu adına O. K. M. P. Grupu adına 
Y. T, P. Grup C. K. M. P. Grup 

Başkanı Başkan vekil i 
Erzincan Kütahya 

Sadık Perinçek Sadrettin Tosbi 
M. P. Grupu adına 

Yozgat 
1. Hakkı Akdoğan 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Takririn 

aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte

rem milletvekilleri, Sayın Hariciye Bakanı müza
kerelerin 9 Ocak Çarşamba günü açılmamasına 
sebebolarak ayın 8 inde Kıbrıs Cumhurbaşkan 
Yardımcısının Türkiye'ye geleceğini gösterdiler. 
Halbuki, bu takririn bir özelliği var. O da şudur: 
Hükümete dış politika mevzuunda yalnız bilgi al
mak değil icabında, Meclis temennilerini, tema
yülünü izhar etmesi suretiyle Hükümete takib-
edeceği politika bakımından ışık tutmaktır. Mü
zakerelerde Hükümet ve Meclis karşıkarşıya de
ğildir. Evvelâ Hükümetle Meclis yanyana olması 
mevzuubahsedilen konuların derinliğine aydın
lanmasına imkân sağlar. 

O halde bu müzakerelerin Kıbrıs Cumhurbaş
kanı Yardımcısının Türkiye'ye gelmesinden evvel 
müzakerenin açılmasında ayrıca fayda vardır. 
Ananelerin bu suretle kurulması ve Büyük Mec
lisin temayülleri anlaşıldıktan sonra Kıbrıs Cum
hurbaşkanı Yardımcısı ile görüşülmesi memleket 
için faydalıdır. Bunu teklif ediyorum, reylerimi
zin daha evvel bir günde alınmasını sizlerden rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Çok muh

terem arkadaşlarım, Türkiye'de her hangi bir 
parlâmentonun Batılı metotlar içinde çalışamı-
yacağmı iddia edenleri tamamen hüsrana uğra
tan bir hava içinde bir genel görüşme kararı 
alındı. Bu genel görüşmenin muayyen bir gün
de açılması hususunda Yüce Meclisin içinde bu
lunan bütün siyasi parti gruplarının anlaşma
ları da, hattâ Mr. Mac Millân ve Mr. Gaitskell'e, 
genel görüşme ve gensoru görüşmelerinin hangi 
gün yapılması hususunda varacakları anlaşma
larda bir suhulet örneği teşkil edecek kadar ça
buk olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, tesbit edilen gün 
mevzuata tamamen uygundur. 7 gün geçtikten 
sonra genel görüşme açılması caiz değil, 7 gün 
içinde açılacaktır. Muhterem Dışişleri Bakanı 
huzurunuza çıktılar, önemli resmî vazifeleri do-
layısiyle Meclisten ricada bulundular. Bu ricayı 
daha evvel bize de bulunmuşlardı. Muhalif grup
lara bunu arz ettiğimiz zaman, bu memlekette 
parlömanter demokrasinin önlenemiyeceğinin ye
ni bir delilini vüreklerimiz iftiharla dolu olarak 
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karşıladık. Muhterem arkadaşlarım, şu hususu 
belirtmek icabeder ki, Pazartesi günü memleke
timizi şereflendirecek olan zat bu memleketin 
yabancısı değildir. Pazartesi günü, resmî misa
firimiz olacak olan zat, bu memleketin bizler ka
dar mensubu olan bir kimsedir. Pazartesi günü, 
bu memleketi şereflendirecek olan zat karşısında, 
Yüce Parlâmentonun, muhalifi ile muvafıkı ile, 
Hükümeti onun karşısında tarsin etmek gibi bir 
fonksiyonu yerine getirmesine, esasen, o şahsi
yetin milliyeti ve bugüne kadar takibettiği siya
set bakımından mevzuubahsolamaz. Hattâ deni
lebilir ki, o şahsiyet buraya geldikten, Yeşilada'-
da cereyan eden hâdiselerin içyüzü hakkında 
Hükümetimizi tenvir ettikten ve alınacak tedbir
ler üzerinde beraberce mutabakata vardıktan 
sonra o hususların buraya getirilmesi, genel gö
rüşmenin çok daha müsmir olarak yapılmasına 
yol açabilecektir. Bu itibarla beş siyasi parti gru-
punun müştereken vermiş oldukları takririn ka
bulünü Yüce Meclisten rica ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir leh ve bir de aleyhte görüş
me cereyan etmiştir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Söz isti
yorum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç ne hakkında? 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Bir yan

lış anlama olduğu kanaatindeyim. Gelecek şah
sın şahsiyeti ileri sürülerek, burada her halde 
Coşkun Kırca arkadaşımız kadar gelecek şahsı 
ve durumu bilen bir milletvekili arkadaşınız ola
rak konuştum. Bir yanlışlığa meydan vermiye-
lim. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, görüşmenin 
Pazartesi günü açılması hakkında, Sayın Ahmet 
Tahtakılıç tarafından verilen önerge ve yine 
parti grupları adına evvelce okuttuğum önerge 
var. Bunlardan parti grupları adına verilen 
önerge daha aykırı olduğu için evvelâ onu oyu
nuza arz edeceğim, önergeleri okutuyorum : 

Başkanlığa 
Görüşmelerin Pazartesi açılmasını rica ede

rim. 
Uşak 

Ahmet Tahtakılıç 

(Parti grupları adına verilen önerge tekrar 
okundu.) 
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BAŞKAN — Görüşmenin 9 Ocak 1963 Çar

şamba günü yapılmasını oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle 
ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/303) (S. Sayısı: 17) , (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısı açık oyunuza 
sunulacaktır. Oy kupaları dolaştırılacaktır. Sa
yın arkadaşlar açık oylama olduğu için lütfen 
salonu terk etmiyelim. Açık oylama devam eder
ken bu arada sözlü sorulara geçiyoruz : 

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

1. — 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 — Saym Osman Oktay?... (Yok 
sesleri) İkinci defa bulunmadıkları için soruları 
düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Bertan buradalar. Sayın 
Dışişleri Bakanı burada mı efendim?... Yoklar. 
Dışişleri Bakanı bulunmadığı için soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

3. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Türk vatandaşına Avrupa İnsan Hakları Komis
yonu ile Divanına müracaat hakkının tanınma
ması sebebine dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/428) 

BAŞKAN — Sayın Sükan buradalar. Dışiş
leri Bakanı yoklar. Bakan bulunmadığı için soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Efendim, Dış
işleri Bakanı biraz evvel burada idiler. 

(1) 17 S. Sayılı basmayazı 28.12.1962 ta
rihli 23 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

BAŞKAN — Saym Sükan, Dışişleri Bakanı 
teşrif ederlerse sorunuzu ole alırız, efendim. 

1. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, kuraklık sebebiyle 1962 yılında dağıtılan 
kredili buğday bedellerinin affının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Başbakandan ve Tarım 

Bakanından sözlü sorusu (6/437) 

BAŞKAN — Sayın Karaca burada. Sayın 
Başbakan yoklar, Sayın Tarım Bakanı yoklar. 
Bakanlar bulunmadığı için soru gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Sayın Fa
hir Giritlioğlu?... Buradalar. Sayın Tarım Ba
kanı?... Yoklar. Bakan olmadığı için soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

6*. — İçel Milletvekili Mehmet Ali Arslan'ın, 
Anayasaya aykırılığı sebebiyle tadili gereken 
kanunlar meyanında 6831 sayılı Orman Kanu
nunun da bulunup bulunmadığına dair Tarım 
ve İmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/441) 

BAŞKAN — îçel Milletvekili Sayın Mehmet 
Ali Arslan,... Buradalar. Sayın Tarım Bakan?... 
Yoklar. Saym îmar ve iskân Bakanı?... Burada
lar. 

Saym Arslan, Tarım Bakanı bulunmamakta-
lar, îmar ve îskân Bakam buradalar. Yalnız 
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İmar ve İskân Bakanının izahatını kâfi görüyor 
musunuz? Yoksa gelecek birleşime mi kalsın? 

MEHMET ALÎ ARSLAN (içel) — Gelecek 
birleşimde görüşülmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı olmadıklarından 
soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Akçal buradalar. Sayın 
Başbakan veya adına cevap verecek Bakan yok
lar. Başbakan bulunmadığı için soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

MEHMET ALİ ARSLAN (İçel) — Efen
dim, sorumun imar ve iskân Bakanı ile olan 
kısmından vazgeçiyorum. Yalnız Tarım Bakanı -
ıım vereceği cevap ile iktifa edeceğim. 

BAŞKAN — Peki efendim, gelecek birleşim
de bu konuda beyanda bulunursunuz. 

S. — Konya Milletvekili Rüştü Özal'ın, 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. buradalar mı efen
dim? («Komisyonda görevli» sesi) Sayın özal 
komisyonda görevli olduğundan, sözlü sorusu 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

9. — Niğde Milletvekili Ruhi 8 oy er'in, ku
raklık bölgesinin merkezi halinde bulunan Niğde 
ili çevresinde, 1963 yılı zarfında ne gibi tedbir
ler alınmasının düşünüldüğüne dair Bayındırlık 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/447) 

BAŞKAN — Sayın Soyer buradalar. Sayın 
Tarım Bakanı yoklar. Soru, gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

10. — Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin, 
bâzı fikir ve sanat kişilerinin, pasaport alma 
işinde uğradıkları güçlüklerin düzeltilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair soru Önergesi 
ve İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın sözlü 
cevabı (6/448) 

BAŞKAN — Sayın Tirali buradalar. Sayın 

2 . 1 . 1963 O : 1 
içişleri Bakanı buradalar. Sözlü soruyu okutu
yorum, efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılması için gereken işle-
fnin yapılmasını diler, saygılarımı sunarım. 

2 . 10 .1962 
Giresun Milletvekili 

Naim Tirali 

Son günlerde gazete haiberleüıinden ve Tür
kiye Edebiyatçılar Birliğinin yayınladığı pro
testo bildirisinden öğrendiğimize göre, tanınmış 
şairlerimizden Oktay Rifat'a, yurt dışına çık
mak için istediği pasaport verilmemiştir. Yine 
bâzı fikir ve sanat adamlarının pasaport alma 
işinde uğradıkları güçlükler, basında ve halk-
oyunda uzum zamanıdır olumsuz tepkiler yarat
maktadır. 

Yurt dışına çıkmaları yasalarımızca yasak
lananlara bile pasaport verenlerin, yurt dışına 
çıkmalarında kanunen bir sakınca bulunmıyan 
fikir ve sanat adamlarımıza karşı takındıkları 
tavır, her şeyden önce Anayasa dışıdır ve in
san haklarına aykırıdır. 

Sayın İçişleri Bakanının, İçişleri Bakanlığı
nın demokratik anlayışa uymıyan bu tutumu
nu düzeltmeyi düşünüp düşünmediğini, açıkla
masını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-

TA (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Muhterem 
arkadaşlarım, Millet Meclisi Başkanlığının 20 
Ekim 1962 gün ve 3434/16668 sayılı yazılariyle 
gönderilen ve Giresun Milletvekili Naim Tirali 
tarafından verilmiş bulunan, fikir ve sanat 
adamlarından bâzılarının pasaport alma işinde 
uğradıkları güçlüklere mütedair olan 2 . 10 . 1962 
günlü sözlü soru önergesini cevaplandırıyorum. 

Yurt dışına çıkmak için pasaport almak 
üzere müracaat eden vatandaşlarımızın durum
ları Pasaport Kanununun 7 nci ve 22 nci madde
lerine müsteniden bir incelemeye talbi tutulmak
tadır. 

7 nci maddede vergi borcu olanlar ile adli
yece ve askerlikçe ilişiği bulunanların yurt dı
şına çıkamıyacakları belirtilmekte ve 22 nci 
maddede aynen «Genel emniyet nezaretinde bu
lunanlara, yabancı memleketlere gitmeleri malı-
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Oktay Rifat'a yapılan bu muamele sonunda 

bu arkadaşın haysiyeti rencide olmuştur. îş 
'basına aksetmiştir. Kendisine şimdi pasaport 
verildiği halde, bugün belki dışarıya çıkmaktan 
vazgeçmiştir. 
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kemelerce menolunanlara, yabancı memleketler
de geçinmek için müsait sebep ve şartlara malik 
olduklarım ispat edemiyenlere, memleketten ay
rılmalarında siyasi emniyet bakımından mahzur 
bulunduğu tesbit edilenlere ve vergi borcu ol
duğu pasaport itasına yetkili makamlara bildiri
lenlere pasaport veya vesika verilmez.» denilmek
tedir. 

Yapılan inceleme neticesinde ilgili maddele
re göre malhzurlu durumu bulunmıyanlara nor
mal olarak pasaport verilmekte, mahzurlu du
rumu tesbit edilenlere ise pasaport verilmemek
tedir. 

Bu 'hükümlere göre yapılan inceleme tabia-
tiyle bir zamanı icabettirmektedir. Bâzan şa
hıslar hakkında yapılan tahkikatın genişletil
mesi zarureti ortaya çıkmakta ve bu hal incele
me müddetinin uzamasına sebebiyet vermektedir. 

Sözlü soruda adı geçen Oktay Rifait'ın da 
durumu itibariyle hakkındaki tahkikatın geniş
letilmesine zaruret hâsıl olmuş ve bu bakımdan 
da talebi kısa bir müddet içinde yerine getirile
memiştir. Halihazır durumda tahkikat netice
lenmiş ve bir malhzur olmadığı görülerek kendi
sinin pasaport verilmesi talebi iki ay önce yeri
ne getirilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Naim Tirali. 
NAÎM TİRALt (Giresun) — Muhterem ar

kadaşlarım, önce huzurunuzda Sayın İçişleri Ba
kanı Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımız sözlü soru
ma cevap vermeden önce çok büyük ilgi göster
di ve aksaklıkların düzeltilmesi için gayret sarf 
etıti. Bundan dolayı teşekkür ederim. 

Sayın Bakanın Meclis kürsüsünden ifade et
tikleri gibi Şair Oktay Rifat'a pasaportu veril
miştir. Şunu da Söylemek isterim ki, önce söz 
konusu olan yalnız Şair Oktay Rifat değildir. 
Dalha birçok fikir ve sanat adamına, Sayın Ba
kanın da ifade ettikleri gibi, sanırım sadece si
yasi emniyet bakımından: pasaport verilmemekte 
senelerdir ısrar edilmiştir. Meşhur yazarımız 
Mahmut Makal'm da bu hal başına gelmiştir. 
İlgililere yapılan mütaaddit müracaatlar netice
sinde Mahmut Makal'm İngiltere'ye gitmesi için 
pasaport verilmiş ve sonunda görülmüştür ki, 
Malhmut Makal İngiltere'de bir sene kalmış, ilk
öğretim müfettişi olarak bilgisini, görgüsünü 
artırmış ve daha fazla yararlanacağımız bir kim
se olarak yurda dönmüştür. 

Sayın Bakanın ilgisine teşekkür ettim. An
cak, Bakanlık teşkilâtında pasaport işlerinde ça
lışan memurların ve kadronun, namuslu vatan
daşların, fikir ve sanat hayatında isim yapmış 
ve yararlı olmuş vatandaşların pasaport için 
ba'klarında yapılacak muameleyi çok süratle ta
mamlamalarını temin etmesini Sayın Bakandan 
ayrıca rica edeceğim. Tünkü, fikir ve sanat 
adamlarımız üzerinde, bu pasaport işi âdeta 
idari bir baskı ve polis rejiminden kalma birta
kım itiyatların devamı şeklinde görülmekte ve 
demokratik hayatımızla bağdaşır görülmemekte
dir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

11. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve civan iller
de henüz yakalanmamış bulunan gıyabi mev
kufların adedine ve bunların yakalanmaları 
için, özel surette tedbir alınıp alınmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

BAŞKAN — Sayın Esat Kemal Aybar arka
daşımız buradalar mı?. Yok. İkinci defa bu
lunmadıkları için soruları düşmüştür. 

12. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, kaçakçılığın meni ve takibi maksadiyle 
istimlâkine karar verilen Güney - Doğu'daki ara
zilerin istimlâkinden vazgeçme yoluna gidilip gi-
dilmiyeceğine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/450) 

BAŞKAN — Sayın Iılsat Kemal Aybar arka
daşımız buradalar mı?. Ytok. İkinci defa bu
lunmadık] a fi için sorulan düşmüştür. 

13. — Manisa Miletvekili Süleyman (jağlar
ın, Sarıgöl ve Alaşehir ovalarından geçen Ala
şehir çayının ıslahı işine hangi tarihte başlan
mış olduğuna dair Hay m dirlik Bakanından söz
lü sorusu. (6/451) 

BAŞKAN —- Sayın Süleyman (Jağlar arka
daşımız buradalar mı?. Buradalar. Bayındırlık 
Bakanı?.. Yoklar. Bayındırlık Bakanı İmlim-
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madiği için soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

14, — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'-
ın, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüs
lerin devletleştirilebileceğine dair Anayasa mad
desinin hafifletilmesi için bir çare düşünülüp 
düşünülmediğine dair Başbakandan soru öner
gesi ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Ekrem Alican'ın sözlü cevabı (6/456) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Süleyman 
Çağlar arkadaşımız burada, Başbakan adma ce
vap verecek arkadaş da buradalar. Binenleyh 
sözlü soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Bşkanlığma, 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve istirham 
ederim. Hürmetlerimle. 

Manisa Milletvekili 
Süleyman Cağlar 

Anayasamızın 39 ncu maddesi kamu hizme
ti niteliğini taşıyan özel teşebbüsler kamu ya
rarının gerektirdiği hallerde gerçek karşılığı 
kanunda gösterildiği şekilde ödenmek şartiyle 
devletleştirilebilir, denmektedir. 

1. 15 ve ona muvazi olarak 5 yıllık kal
kınma plânında Devlet yatırımlarına mütenazır 
olarak hususi sektörün yatırım yapacağı hesap
lanmaktadır. Bu hususun Anayasanın 39 ncu 
maddesi karşısında ne dereceye kadar tahak
kuk edeceği? 

2. Kamu niteliğini taşıyan hususi teşebbüs 
tesis ve malları hangileridir. Hükümetçe tes-
bit edilmiş midir ? 

3. Anayasamızın 39 ncu maddesi karşısın
da hususi sektörün garantisi ne olacaktır-? 

4. Hükümet olarak bahis konusu Anayasa 
maddesini tahfif edici bir çare düşünülüp dü
şünülmediği ? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Başbakan adına. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI EKREM ALÎCAN (Sakarya) — Ma
nisa Milletvekili Sayın Süleyman Çağlar arka
daşımızın suallerine cevabımı arz ediyorum. 

Anayasamızın 39 ncu maddesi: (Kamu hiz
meti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu ya
rarının gerektirdiği hallerde gerçek karşılığı 
kanunda gösterilen şekilde ödenmek şartiyle 
Devletleştirilebilir. Kanunun taksiti e ödemeyi 

24 2 .1 .1963 O : 1 
öngördüğü hallerde, ödeme süresi 10 yılı aşamaz 
ve taksitler eşit olarak ödenir. Bu taksitler, 
kanunla gösterilen faiz hadlerine bağlanır.) 
hükümlerini ihtiva etmektedir. Bu hükümlere 
nazaran, kamu hizmeti niteliğini taşıyan ve 
Devletleştirilmelerinde kamu yararı bulunan 
özel teşebbüsler gerçek karşılıkları ödenmek su
retiyle devletleştirilebileceklerdir. Taksitli öde
melerde ise, taksitler, eşit olacak ve ödeme sü
releri 10 yılı aşamıyacaklardır. Bu taahhütlere 
riayet etmeksizin, Anayasa dışı girişilecek Dev
letleştirme teşebbüsleri Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ve Anayasa Mahkemesinin denetle
mesiyle her zaman önlenebilecektir. Bu teminat 
hükümleri muvacehesinde Hükümetiniz Anaya
sanın 39 ncu maddesinin kamu yararına olan 
ihtilâfları ve binaenaleyh özel teşebbüs yatı
rımlarını frenleyici bir şekilde tatbikata konu
labileceği hususunu önlememektedir. 

Sayın Çağlar arkadaşımız ikinci sorularında; 
kamu niteliği taşıyan hususi teşebbüs tesis ve 
malları Hükümetçe tesbit edilmiş midir, demek
tedir? Kamu niteliğini taşıyan hususi teşebbü
sün mallarının tahsis ve tesbit edilmesi diye bir 
Hükümet vazifesinin meveudolduğuna kaani 
değiliz. Hükümetiniz ona dair evvelki .Koalis
yon Hükümetinden böyle bir liste devralma
dığı gibi biz de böyle bir çalışma yapmak lü
zumunu hissetmiş değiliz. , 

9 ncu maddeyi tatbik ihtiyacını duyacak 
Hükümetler kendi programlarına hudutları 
Yüksek Meclisin ve Anayasa müesseselerimizin 
denetlemeleri içinde bu hükümleri tatbika koya
bileceklerdir. 

Arkadaşımızın 3 ncü sualleri: «Anayasamı
zın 39 ncu maddesi karşısında hususi sektörün 
garantisi ne olacaktır?» şeklindedir. 

Birinci suale verdiğim cevap bu suali de kar
şılamaktadır. 4 ncü sual ile de; Hükümet olarak 
bahis konusu Anayasa maddesini tahfif edici bir 
çare düşünülüp düşünülmediği sorulmaktadır. 
Tahfif edici çareden maksat Anayasanın bu 
maddesinin değiştirilmesi ise Hükümetiniz Ana
yasanın 155 nci maddesi hükümleri muvacehesin
de bu hususta kendisini salahiyetli görmemek
tedir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Süleyman Çağlar. 
SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Muhte

rem arkadaşlarım; sorularıma Sayın Başbakan 
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yardımcısının vermiş oldukları .cevap, bendeniz 
içjntatminkâr olmamıştır. 
. • Muhterem . arkadaşlar, Anayasanın 39 ncu 
maddesi, hepinizin malûmu olduğu gibi, husu
si teşebbüsün Türkiye 'de gelişmesine mâni olacak 
hükümleri taşımaktadır., Plânlamada bir karma 
ekonomi diyerek bir meselemiz bir mevzuumuz 
mevcuttu. Karma ekonomi, hususi teşebbüsün 
Devlet teşebbüsü ile yan yana yürümesi, müş
terek yatırım yapmasına vabeste olmasına ait 
bir hükümdür. Anayasanın 39 ncu maddesi, hu
susi sektörün elindeki her hangi bir tesisi her an 
devletleştirebilecek bir tehlike ile karşı karşıya 
bırakmaktadır. 

Bu tehlike karşısında, Devlet yatırımlarına 
muvazi olarak, 5 yılda 58,5 milyar liralık yatı
rımı hesaplamış olan Devletin kendi yatırımla
rından ayrı olarak hususi sektöre bir yardım ya
pacağına inanmaktayım. 

Bu suretle, 5 yıllık plânın Anayasanın 39 ncu 
maddesine göre tahakkuk edebileceğine inanma
dığımı bir kere daha belirtmek isterim. 

Halen iş sahibi vatandaşlar, Anayasanın 39 
ncu maddesi muvacehesinde çekinmektedirler. 
Ecnebi sermaye bu madde muvacehesinde Tür
kiye'de her hangi bir yatırım yapamamaktadır. 
Dahilî sermaye bu maddeden çekindiği' için ya
tırım yapmaktan kendisini alıkoyacaktır. 

Benim Hükümetten sorduğum bir sual var
dır5 : Hafifletici bir madde düşünülüyor mu? 
Yani kamu niteliği taşıyan Özel teşebbüs malla
rının neler olabileceğinin burada bir iki madde 
i]e ve,o, maddeye muvazi olarak bir kanun çıkar
mak suretiyle tasrih edilmesinde fayda mütalâa 
etmekteyim. 

Hükümetimiz adına sayın Başbakan Yardım-
• cismin vermiş olduğu cevap tatmin edici olmak
tan uzak bir durum arz'etmektedir, «Hükümet, 
olarak böyle bir vazife ile kendimizi vazifelendi
rilmiş saymıyoruz» diyorlar. 

. Biz .Hükümetten bir karma ekonomiye doğru 
, gideri,zihniyeti taşıyan, bjr 5 yıllık plânın tat
bikatçıları olarak, gönüldenbunu arzu ederiz. 
Anayasanın bu. maddesinin hafifletilmesmi,. Bü
yük Millet Meclisinin vazifesi meyanmdâ sayı
larak, ! bu vazifenin bizlere verilip Anayasanın 
"icabettirdiği şekilde bir kanun teklifinin gelmiş 
olması daha faydalı olurdu, kanâatindeyim; 

t Muhterem arkadaşlarım; bu husustaki mâru-
. zatım, bundan, 'tyaçettir.,.- • Yajnız, .şunu .. .hemen; 
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İlâve edeyim. 5 yıllık plânın % .59,5 nun şu ka
dar milyon lirasının hususi sektör tarafından 
yapılacağı hesaplanmıştır. Bendeniz, 5 yıllık 
plânın, Anayasanın 39 ncu maddesi muvacehe
sinde tahakkuk edemiyeceği inancımı bir kere 
daha ifade eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Alican, 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI EKREM ALÎCAN (Sakarya) — Efen
dim, ben verdiğim izahatla arkadaşımın tatmin 
edilmiş olmasını temenni ederdim, öyle zannedi
yorum ki, bu mesele üzerinde kanunlarımız hü
kümleri bakımından daha tatmin edici izahat 
vermeye imkân yoktur. 

Arkadaşımız der ki : Kamu niteliği taşıyan 
iktisadi teşebbüsleri bir kanunla liste halinde 
tesbit edelim ve bu listeyi Anayasanın 39 ncu 
maddesinin âdeta tefsirine ait bir Ikanummuş 
giibi çıkartalım. 

Böyle 'bir şeyi imkân dâhilinde 'görüyorlar
sa kanun teklif etmek sadece Hükümetin değil, 
milletvekillerinin de vazifeleri cümlesinden-
dir. Böyle bir kanun teklif ederler ve bu 
maddenin vuzulha kavuşmasına hizmet ederler. 
Bendeniz şahsan böyle bir (kanunun faydalı ne
tice doğurabileceğine kaani değilim. Bu 3'9 ncu 
madde hükümetlerin iktisadi politikaları, ikti
sadi felsefeleri meselesidir ve hükümetlerin 
demokratik rejime inanmaları meselesidir. Siz 
istediğiniz kadar kanun maddesi çıkartın, eğer 
iktisadi felsefeniz, siyasi anlayışlarınız demok
ratik esaslara dayanmıyorsa, o kanun her za
man bir yana atılabilir. Her zaman aksine 
tatbikat yapılabilir. işin esası inanmak, inan
dığınızı tatbika (koyabilmek meselesidir. 

Hükümetinizin programı sarihtir. Hükü
metinizin programında iktisadi politikası açık
ça izah edilmiştir, iktisadi politikamızda, 
memleketin realiteleri muvacehesinde karma 
ekonomiyi tatbika, mecburuz. 

Ama, bu, esas itibariyle, hususi teşebbüsü 
iktisadi hayatımızın temeli saydığımızı açıkça 
ortaya koymuştur. Binaenaleyh Iböyle 'bir 
•programa itimat almış ıolan böyle 'bir Hükü
met, 39 ncu maddenin tatbikinde, daima ye
rinde hareket etmek, milletin menfaatleri mev-
.zuubahsiolmadııkça hususi teşebbüsün menfaat
lerini İhlâl etmemek zorundadır, itimat ancak 

. budur. Ayrıca hükümetlerin benimseyecekleri 
iktisadi,politika, (hükümetlerin benimsiyecekleri 
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siyası rejim ve bu konudaki samimiyet «esas 
itimattır. Bunun dışında, hukuki teminat, 
Anayasanın sağladığı teminattır. 

Bu hukuki teminat nedir? Arz ettim, Hü
kümet, Yüksek [Meclisin murakabesi altında iş
ler. Anayasanın #9 ncu maddesi sarihtir, kamu 
hizmeti niteliği taşıyacak, kamu yararı ıbahis 
konusu olacaktır. (Bunun dışında her hangi bir 
tatbikata ıg-irişecek olursa bu tatbikatı Yüksek 
Meclisin murakabesi ve Anayasamızın kendi iç 
bünyesindeki murakabe müesseseleri hudut-
layacak, Hükümeti ileri derecede tatbikata 
gitmekten alıkoyacaktır. - Bu itibarla istediği
niz kadar liste 'çıkarmaya çalışın, olmaz. Bu çe
şit kanunlar esasen istisnai kanunlar halinde
dir. Ancak ''bu çeşit teşebbüsler meydana çık
tığı zaman tat'bik edilecıek hükümlerdir. Bu
günden ıbirtaikım listeler yapmak suretiyle hu
susi teşebbüsü ürkütücü hareketlere girişmek 
bilâkis arkadaşımın elde etmek istediği netice
yi aksi istikamete yöneltir. 'Fevkalâde istisnai 
teşebbüslerde Hükümetlerin yapacakları, fev
kalâde istisnai tatbikattır. Ancak o tatbikatı 
istisnai şartlar arasında yapabilecek bir Hükü
met bu şartları kendisi takdir edecek 've Mec
lisin Anayasanın müesseselerinin denetlemesi 
altında bu. tatbikat yürütülebilecektir. Biz böy
le bir tatbikata belki (hiç (mecbur olmıyacağız. 
Ne diye birtakım listeleri çıkaralım. Ne diye 
bunun için kanun ihdas etme yoluna gidelim. 
Bizim için bahis konusu değil. Sureti fcatiye-
de bunun üzerinde durmamaktayız. Bu itibar
la, bu hükmün tatbikatına teşebbüs etmiş de
ğiliz. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Efen
dim, bendeniz Hükümetin zihniyetinden fcork-
muş değilim, tenzih ederim. 

Yatırım yapacak vatandaşın gözü önünde 
fî9 ncu madde büyümektedir. Buıgün varsınız, 
yarın yoksunuz. O itibarla, bugün bir yatırım 
tedbiri (olarak yatırım yapacak .olan vatandaş 
3 sene sonrasını düşünerek 'yatırım yapar. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM ALÎCAN (Devamla) -— O 
zaman Anayasayı tadil etmek lâzım. Aksi tak
dirde, tesbit edilen listeye yeni .gelecek (hükü
metler yenilerini ilâve etmekten alıkonulamaz. 

Mesele, Anayasanın 39 ncu (maddesinin tat
biki meselesidir. Bu tatbiki izah ettim. Anaya-
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sanın 39 neu maddeöino göre ibttgflnlrii tatbika
tı değiştirmek mümkün değildir. Bunu izale et
mek imJkâni Hükümetin iktisadi politikası île 
mümkündür. Biz de politikamızı ifade ettiğimi
ze, zaten bizi tasvibettiklerine, «Aksine tatbi
kat yapamazsınız, sizin anlayışlarınızla muta
bıkız» dediklerine /göre, bizim balkımımızdan' 
tereddüt edeeek (hususJ kalmamıştır. Müstakbel 
Hükümetlerin yapacakları tatbikat hakkındaki 
tereddütlerini izale etmeye de bizim için imkân 
bahis konusu olamaz. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Bu 
maddeyi hafifletici bir tedbire Hükümet taraf
tar .olur mu, olmaz mı? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM ALÎCAN (Devamla) — Heri 
.mânadaki bir hafifletmeye bugün Hükümet ola
rak taraftar olmadığımızı biraz evvel arz etmiş
tim. Faydalı mütalâa etmiyorum. 

BAŞKAN — (Soru cevaplandırılmıştır. 

15. — 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 Halil özmen burada. 
Tarım Bakanı yok. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

16. — Amasya Milletvekili M. Kemal Karan'-
ın, memetod hastalığı ile mücadele yapılıp yapıl
madığına dair Tarım ve Sanayi Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/459) 

BAŞKAN — Sayın Karan burada. Sayan 
Tarım Bakanı, yok Sayın iSanayi Bakam yok. 
Her iki bakan da bulunmadığı için, soru gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Karan burada, Sayın 
Sanayi Bakanı bulunmadığı için sözlü soru ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

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

[BAŞKAN — Sayın Arıkan (burada. Sayın 
Adalet (Bakanı bulunmadığı için soru gelecek 
Mrlegime bırakılmıştır. 

19. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu Anadolu bölgesinde kaçakçılığın 
önlenmesi için mayınlama ve istimlâk isine ne 
zaman başlandığına dair soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın sözlü ceva
bı (6/462) 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, (buradalar. 
'Sayın Bakan, buradalar. 
Soruyu okutuyorum, efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı bulunan sorumun Dahiliye 

Vekili »tarafından şifahi olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi rica ederim. 

'Mardin Milletvekili 
Talât Oğuız 

1. Güney - Doğu bölgesinde kaçakçılığın 
önlenmesi ile ilgili Hükümet mayınlama faali
yetine hangi tarihte başlanmış ve huduttaki 
arazilerin istimlâkine ne zaman girişilmiştir? 

2. Gerek mayınlama ve (gerekse istimlâk 
için tbuıgüne kadar kaç Türk lirası sarf edil
miştir? 

8. Hudut bölgelerinin mayınlanması ve ay
rıca kaçakçılığın önlenmesine -mütedair Hükü
met tarafından çıkartılan tebliğler sirküler ka
çakçılığı önlemeye matuf tedbirler cümlesinden 
olarak Vekâletinizce mütalâa edilmekte midir? 

4. Kaçakçılığın önlenmesi Ihususunda Hü
kümet engelleme tedbirleri üzerinde ısrar edi
yor mu? * 

5. Kaçakçılığın önlenmesi (babında Hükü
met iktisadi ve ticari alanda ne gibi tedbirler 
düşünmektedir? 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı. 
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-

TA (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; Sa
yın Talât Oğuz tarafından verilen sözlü soru
ya sırasiyle cevaplarımı arz ediyorum: 

1. Güney - Doğu Anadolu Bölgesinde ka
çakçılığın önlenmesi için mayınlama faaliyetine 
1956 yılında mülga Gümrük Muhafaza Genel 
Kumandanlığı tarafından başlanmıştır. 6829 sa-
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yılı Kanunla hudutların emniyet ve muhafaza 
sorumluluğu Jandarma Genel Kumandanlığına 
devrolduktan sonra bu işe plânlı olarak 1957 
yılında devam edilmiştir. Ve 1957 yılında is
timlâk işine başlanmıştır. • 

2. Eng êl ve istimlâk için bugüne kadar 61, 
milyon 25$ bin Türk lirası sarf edilmiştir. 

3. Gerek mayınlama faaliyeti gerekse 6829 
sayılı Kanuna müsteniden tedvir edilmiş bulu
nan tebliğ ve sirkülerler kaçakçılığın önlenme
sinde faydalı ve müessir olmuştur. 

Bununla, her şeyin halledildiği iddia edile
mez ise de; bu tedbirlerin şahıs kaçakçılığında, 
bilhassa, bu kaçakçılığın siklet merkezini teş
kil eden hayvan kaçakçılığının önlenmesinde 
müspet neticeleri alınmıştır. 

4. Kaçakçılığı önlemede engelleme tedbirle
rini faydalı unsur olarak mütalâa eden Hükü
met, bundan sonra maymsız olarak engelleme 
faaliyetine devamda fayda mülâhaza etmekte
dir. 

5. Kaçakçılığın önlenmesi aynı zamanda ik
tisadi ve ticari problemlerin halline bağlı bir 
keyfiyettir. 

Hükümetimiz 5 yıllık plânı içinde bu bölge
yi iktisadi ve ticari bakımdan kalkındırmak ve 
bu bölgede yaşıyan vatandaşlarımızı daha yük
sek bir hayat seviyesine çıkarmak için destek
lemeye büyük önem vermiştir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, açık,oylama
da oyunu kullanmıyan arkadaş varsa lütfen 
kullansınlar. 

Buyurun, Sayın Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Dahiliye Vekilinin sualle
rime cevap vermiş Olduğu cevaptan dolayı ken
dilerine şükranlarımı arz ederim. Yalnız günün 
konusu ve günün hâdiseleri işgal' eden sua
lime beklemiş olduğum cevabı alamadığım için 
de üzüntülerimi izhar etmekle mükellefim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu memleketin 
iktisadi ve ticari hayatını baltalıyan ve Türk 
ekonomisi üzerinde muazzam tesirler icra eden 
kaçakçılık mevzuu, Türk Milletinin ve bilhassa 
Güney - Doğu Anadolu'nun maşerî vicdanında 
dinmiyen ıztıraplar bıraktığı hepinizce müsel
lem bir hakikattir. 

Muhterem arkadaşlarım; gelip geçen hükü
metler kaçakçılığın önlenmesi babında muhte-
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lif tedbirlere başvurmuş, fakat alınan tedbirle
rin hiçbirisi kaçakçılığı önlemeye matuf hiçbir 
netice istihsal edememiştir. Biraz evvel Sayın 
Dahiliye Vekilinin ifade ettiği gibi, 1956 sene
sine kadar hudut mmtakaları Gümrük Muhafa
za teşkilâtlariyle idare edilmiş ve 1956 dan son
ra, hatırımda kaldığına göre Jandarma Umum 
Kumandanı Sayın Hayati Ataker zamanında, 
Doğu - Beyazıt'ta yapılan bir toplantı esnasın
da tasavvur ettiği plânı Ankara'ya dönüşünde 
icra mevkiine koymuş ve Güney - Doğu Anado
lu mmtakasmda, bugünkü hali ile mayınlama 
ve istimlâk işine girişmek suretiyle, kaçakçılı
ğın önlenmesine matuf bu kabîl tedbirleri itti
haz etmiştir. 

Kaçakçılık hepinizin bildiği ve realitelerin 
gösterdiği gibi, hiçbir zaman ne kanunlarımı
zın, ne mevzuatımızın ağır müeyyideleri ile ve 
ne de, Sayın Bakanın bildiği gibi, 4/8235 sayılı 
Kararnamenin tatbikatına mütaallik 5 sayılı 
tedbirle ve hattâ ne de 5 sayılı tedbirin meriyet
ten kaldırılmasına mütaallik 8 sayılı tedbirle 
önlenmeye imkân ve ihtimal yoktur. Bu mem
leketin bütçesinden istimlâk faaliyetine, istim
lâk edilen topraklara, mayınlama faaliyetine 
61 milyon lira harcandığını Sayın Bakan yük
sek huzurunuzda ifade etmiş bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, 1942 senesinde tatbik 
mevkiine konulan ve Bakanlar Kurulu karariy-
le Güney - Doğu Anadolu mmtakasmda meriye
te konan ve halen Iran, Irak ve Suriye hudut 
rejimlerinde yazılı olduğu halde tatbik edilmi-
yen bir müşterek pazar mevzuu vardır. 1942 
senesinde gerek Mardin'in Nusaybin kazasında 
ve gerekse Hatay'da ve gerek Reyhaniye mm
takasmda müşterek pazar mevzuu ortaya atıl
mış ve bunun Suriye Hükümetiyle varılan mu-
talbakat neticesinde. tatbikatına girişilmişti. Müş
terek pazar hususunda kısaca fikirlerimi arz et
mek istiyorum. Komşu devletlerin Türkiye ile 
varacakları ,bir anlaşma neticesinde haftanın mu
ayyen günlerinde hudutta pazarlar kurulur ve 
'bu pazarların kurulması sebebiyle gerek Türk 
vatandaşı olsun, gerek Suriye vatandaşı olsun, 
haftanın muayyen günleri hudutta kurulan bu 
pazarlara ihraca konu teşkil eden ve bilhassa 
ithalâta konu teşkil öden mallar getirilir ve o 
mıntakaların muayyen bir nizam dâhilinde alım -
satımını 'kolaylıkla tedvir edecek şekilde işler 

• 1.1.1963 0 : 1 
tedvir edilir. Bu 1942 senesinde hudut rejim* 

| lerinde mevcut idi ve tatbik ediliyordu. 
Ben Mulhterem İçişleri Bakanının bu konu-

i yu Yüksek Meclis huzurunda arz edeceğini ümid-
ediyordum. Fakat, arz etmedikleri için Güney -
Doğu Anadolu mmtakası namına üzüntülerimi 
biraz evvel arz etmiş bulunuyorum. 

Kaçakçılık bu memlekette, hepinizin bildiği 
gibi, iki sebepten neşet etmektedir. Birinci se-

I bep; doğrudan doğruya Güney - Doğu Anadolu 
mmtakasmda vatandaşların, işçilerin ortak der-

i di olarak görünen kesif bir işsizliğin mevcudiye
ti. İkinci sebep ise Tür'k parasının Suriye ve 
yabancı memleketlerde düşük bir fiyatla alınıp 
satılması. Türk parasının Suriye piyasaların-

| da, yalbacı memleket piyasalarında daha fazla 
alınıp satılmasına meydan bırakmak için müş
terek pazarı kurmak ve bu müşterek pazar saye-

\ sinde Türk parasının bu memlekette yüksek se
viyesini muhafaza etmek ioabeder. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hepinizi hür
metle salamlarım. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-

TA (Cum. Senatosu Ankara Üyesi) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Talât Oğuz arkadaşımızın so
ruları madde madde ve tahdidedici olduğundan, 
sorunun hududu içinde kalmıştım. Kendilerinin 
şimdi vaz'ettikleri hususa ait, tamamlayıcı malû
mat arz etmeme fırsat verdikleri için müteşekki
rim. 

Türkiye'nin, Yunanistan, Suriye,, Irak, Iran 
hudutlarının toplamı 1 800 kilometre civarın la
dır. Bu 1 800 kilometrelik hudutların muhafazası 
mahdut ölçüde vasıtalandırılmış bulunan jandar
ma kuvvetlerine tevdi edilmiştir. Bu hudutların. 
kontrolünün dört başı mamur yapılmasını sağla
yıcı yol olmadığı bir yana, uçak gibi, helikopter 
gibi âni ve seri kontrol vasıtalarına da, hudut bo
yunu muhafaza eden jandarma birlikleri henüz; 
ü;ahip değildir. Bu itibarla, inzibati tedbirler ya
nında şimdi arz edeceğim esas mesele de halledil
mediğinden, kaçakçılığın yüzde yüz önlenmesi 
mümkün olamamaktadır. 

Bu mesele şudur : Kaçakçılık, hududun bir 
tarafında çok ucuz, diğer bir adım ötesinde çok 
pahalı; ve mukabil olarak bu tarafta çok ucuz; 
o tarafta çok pahalı bulunan mal akımının neti
cesi olarak ortaya çıkmaktadır. O halde kaçakçı
lığın bünyesi aslında iktisadi ve ticaridir, Bir 
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mevzuun bünyesi tamamen iktisadi ve ticari olur { 

ve halli sadece zabıta kuvvetlerinden beklenirse i 
bu katî netice veremez, nitekim vermemektedir. • 
O halde bu mevzuun halli sadece mayın tarlaları j 
ve tel örgülerle bitmez, neticelenmez. Onun için- j 
dir ki, arkadaşımızın bahis konusu ettiği serbest i 
ve müşterek pazar mevzuu ele alınmıştır. Üzerin- j 
de etütler yapılmaktadır ve icabeden yerlerde 
müşterek ve serbest pazar istikametine doğru git
meyi ciddî bir konu olarak tetkik etmekteyiz. Bu 
iki tedbir birbirini tamamlamak suretiyle yanya-
na geldikten sonra muhafaza tedbirlerinin daha 
büyük ve müspet netice vermesi tabiîdir. Saygı
larımla arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Dahiliye Vekilinin, müşterek 
pazar mevzuundaki müjdelerini şükranla karşıla
rım ve kendilerine teşekkürü bir vecibe addede
rim. Fakat bizim fikrimiz bu memlekette kaçakçı
lığın zecri tedbirlerle önlenemiyeceği yolundadır. 
Zira tatbikat meydandadır. Kaçakçılık Kanunu 
6 sene, 7 sene, 15 sene cezaları muhtevi olduğu 
halde bugüne kadar müsmir bir fayda temin edi
lememiştir. 

Hükümetten istirhamımız; bu engelleme ted
birleri meyanmda sadece müşterek pazar mev
zuuna el atmaları ve bu mevzu üzerine eğilmeleri
dir. Çok yakında göreceklerdir ki, müşterek pa
zar mevzuuna el attıkları takdirde, bu memle
kette kaçakçılık yüzde yüz önlenecektir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

20. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
1912 ve mütaakıp yıllarda izinsiz olarak Suriye 
uyruğuna geçen Türk vatandaşı bulunup bulun
madığı ve bunların yeniden Türk vatandaşlığına 
alınıp alınmıyacağı hakkında neler düşünüldüğü
ne dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın sözlü cevabı (6/463) 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz buradalar. Sa
yın İçişleri Bakanı da buradalar. Soruyu okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına | 
Aşağıda yazılı bulunan sorumun Sayın Dahi

liye Vekili tarafından şifahi olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 

Mardin Milletvekili c 
' Talât Oğuz 1 
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1. a) 1942 ve mütaakıp yıllarda Suriye uy

ruğuna izinsiz olarak geçen Türk vatandaşı var 
mıdır? 

b) Varsa sayıları kaçtır? Bunlar Türk vatan
daşlığından iskat edilmişler midir, iskat edilmiş-
lerse Türk vatandaşlığı Kanunu ve Devletler hu
kuku muvacehesinde ıskatı mucip sebepler var 
mıdır? 

2. Iskat edilen bu kabîl Türk vatandaşlarının 
yeniden Türk vatandaşlığına alınıp alınmıyacağı 
hakkında vekâletçe neler düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BERA

TA (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Muhterem 
arkadaşlarım, 1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz 
olarak Suriye uyrukluğuna geçen Türk vatandaşı 
bulunup bulunmadığı ve bunların yeniden Türk 
vatandaşlığına alınıp' alınamıyacağı hakkında ne
ler düşünüldüğüne dair Mardin Milletvekili Sa
yın Talât Oğuz tarafından verilen sözlü soruyu 
vecaplandırıyorum. 

1. 1942 ve mütaakıp yıllarda Suriye uyruk
luğuna izinsiz olarak geçen Türk vatandaşları 
vardır ve sayıları belli değildir. 

Talep ve arzulariyle Suriye tabiiyetine geç
tikleri tesbit ve tevsik edilenlerin 1312 sayılı Ka
nunun (9) ncu maddesine göre iskatları yapılmış
tır. 

2. Vatandaşlıktan iskat edilenlerin yeniden 
vatandaşlığımıza alınabilmeleri ise halen Millet 
Meclisinde bulunan yeni Türk Vatandaşlığı Ka
nununa eklenen geçici bir madde ile sağlanmak
tadır. 

Meclisteki tasarıya eklenecek geçici madde şu
dur : 

«Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar 1312 sayılı Türk Vatandaş
lığı Kanununun 9 ve 10 ncu maddeleri gereğin
ce iskat edilmiş bulunan asli Türk vatandaşları, 
yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde yeni
den Türk vatandaşlığına girme talebinde bulun
dukları ve vatandaşlığa alınmalarında sakınca gö
rülmediği takdirde haklarında bu kanunun 14 
ncü maddesini uygulamaya İçişleri Bakanlığı 
yetkilidir.» 

Bu tasarı kanunlaşınca durum halledilmiş ola
caktır. 

Arz ederim. 
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feÂŞKAN — Sayın 'Talât Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlarım, sualime cevap teşkil eden konuyu 
yüksek "huzurunuza getirecekleri için Sayın Da
hiliye Vekiline ne kadar teşekkür etsem az
dır. Yalnız şunu ifade etmek isterim ki, he
pinizin hatırmdadır, 1942 ve mütaakıp yıllar
da Türkiye'nin iktisadi haaytma muazzam bir 
kriz hâkim olmuş ve hu kriz neticesinde Tür
kiye'nin muhtelif- bölgelerinde bulunan vatan
daşlarımızdan bir kısmı Suriye' ve Irak'a ikti
sadi sıkıntılar sebebiyle hicret etmek mecburi
yetinde kalmışlardır. Hicret ettikten sonra 1942 
ve mütaakıp yıllarda mütemadiyen, defalarca 
Türk vatandaşlığına alınmalarını talebettikleri 
halde bu talepleri is'af edilmemiş ve daima va
tanın, memleketin millî varlığına bir yaklaşma 
arzusundan hız almak suretiyle bu vatan top
raklarından kendilerini ayırdedememişlerdir. 
Bu itibarla hazırlanan bu kanun, vatandaşları-
mızm yeniden memlekete alınmalarını tedvin 
ettiği için kendimi bahtiyar hissediyorum. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

21. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasının yapı tasarru
fu kredilerindeki şekil değişikliğinin sebebine 
dair soru önergesi İmar ve İskân Bakanı Fah
rettin Kerim' Gökay'ın sözlü cevabı (6/464) 

BAŞKAN — Sayın Sezgin buradalar, Sayın 
İmar ve İskân Bakanı (buradalar. Soruyu oku
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın îmar ve İskân 

Bakanınca sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezıgin 

«Türkiye Emlâk ve Kredi Bankasının yapı 
tasarrufu kredilerindeki şekil değişikliğinin se-
Ibep ve sonuçları nedir?» 

I 

BAŞKAN — Sayın îmar ve İskân Bakanı 
Buyurun. 
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ÎMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETİN 

KERİM GÖKAY (İstanbul) — Muhterem Reis, 
pek muhterem milletvekilleri; 

Bu sorunun cevabını bütün açıklığı ile ifa
de edelbilmek için bahis konusu sistem hak
kında kısa da olsa 'bilgi verilmesinin faydalı 
olacağı mülâhaza edilmiştir. 

Bir taraftan, ve bilhassa İkinci Dünya Har
binden sonra, zorlayıcı bir hal alan mesken 
darlığını hafifletmek, diğer taraftan, aynı za
manda içtimai bir zaruret olduğu müşahede edi
len, aileyi mesken sahibi kılma amacı ile, 
Garp memleketlerinin hemen hepsinde yıllardan 
beri tatbik edilegelmekte olan aileyi tasarru
fa teşvik ve kısmen kendi tasarrufu ile mest
ken sahibi kılma, yolundaki Yapı tasarrufu sis
temi ve muameleleri, kuruluş Kanunu icabı ola -
rak vatandaşa mesken kredisi açmakla görevli 
kılınan Türkiye Emlâk Kredi Bankası tamun
dan 1951 yılında , diğer bankacılık işlemleri 
arasına iıtihal edilmiş ve mezkûr sistem ve he
sapların tatibikı sırasında bu sistemin kurucu
ları arasında bulunan ve aynı zamanda konu 
hakkında söz sahibi olduğu bilinen Alman mü
tehassıslarından, Dr. Liman da banka tarafın
dan memlekete davet edilmiş ve kendisinden 
alınan rapor, aydınlatıcı bilgiler ve tahminler 
de nazara alınmak suretiyle banka bünyesine 
uygun yapı tasarrufu tevdiat ve ikraz şekil 
ve şartlarını tesbit ve kalbul etmiş ve bu su
retle sistemin, memleketimizde tatbikine sözü 
geçen banka eliyle geçilmiştir. 

Bankaca tatbik edilegelen sistemin esasları : 

A) Bu sistemin tatbikatından faydalanarak 
mesken sahibi olacak vatandaşlar banka ile 
aralarında akdedecekleri mukavele essaları dâhi -
linde, banka nezdinde açtıracakları tevdiat he
saplarında, asgari 18 ay zarfında, mukavele 
meblâğının yüzde yirmi beşini biriktirecekler, 

B) Gerek 18 ay zarfında, gerekle daha 
uzun vâde içersinde mukavele meblâğının yüz
de yirmibeşi nisbetinde biriktirme yapan va
tandaşlara, aktettikleri mukavele müstenidi 
bulunan yapı tasarrufu şartnamesinde ve bi
riktirdikleri paranın miktarına göre, tahsis 
devresi olan (3 ayda bir) müddetler içersin
de bir değerlendirme emsali verilecek ve al
dığı emsal yüzün üstünde bulunan vatandaş
lar arasında 18 aylık bekleme süresini dol-
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duran ve mukavele meblâğının yüzde yirmibe-
şi nisbetinde biriktirme yapanlara, bankanın 
bu maksatla teşkil ettiği fon hesaplarının mü
saadesine göre ikrazlarda bulunulacak, 

0) Fon hesaplarının titfisait olması halin
de, banka şartname esaslarına uygıin olarak, 
ikraza hak kazanma müddetini uzatabileceği 
gibi değerlendirme emsali:olarak kaBul edilen 
100 puan esasını da yeniden layarlıyabilecek, 

D) 2 daireyi geçmemek üzere inşa edilen 
veya inşa halinde satmalıdan bina veya ka
tın banka usullerine göre takdir edilen inşa 
değerinin âzami yüzde doksanına kadar ikraz
da bulunulacak, 

E) İkraz müddeti banka kaynaklarına ve
rilen ödünç paralar için 20 sene, yapı tasar
rufu fonundan ikraz edilen paralar: için de 
11 sene olacak ve her ikisine % 5 nisbetinde 
faiz tatbik edilecek, 

P) îkraz edilen paralar mukave elerinde 
kaydedilecek aylık taksitler halinde geri alına
cak, taksit ödemelerine riayet etmiyenıer hak
kında gerek mukavele hükümleri, gerekse 
banka usulleri dairesinde takibe »geçilecek, 

tbaret bulunmaktadır. Banka bu usul ve 
esaslar dairesinde 1951 yılından 1958 yılı so
nuna kadar akteddiği mukaveleler dolayısiyle 
evvelce 100 üzerinden tesbit edilen değerlen
dirme emsalinde bir değişiklik yapulak düzüm 
ve zaruretini hissetmemiş ve ^sistemin inkıtasız 
olarak tatbikine devam edildiği görülmüştür. 

Ancak, 1958 senesinden sonra yapı-tasar
rufu mukavelesi akdetmiş olan vatandaşların 
ekseriyeti, eskileri gibi geç -(tasarrufçu \ (ya-
,ni mukavele meblâğının yüzde yûmûbeşi nis
petindeki tevdiatı ancak 4 - 5 sene zaafında 
toplıyanlar) olmayıp 18 ay gibi kısa bir dev
re zarfında ve mukavelenin akdi sırasın
da mukavele meblâğının yüzde yirmibeşi. nis
betinde tevdiatta bulunmak suretiyle 18 nci 
%yın sonunda tahsise hak kazanacak vâsıfta 
planlar teşkil etmiş ve bu sebeple 3962 yı
lında açılacak kredileri karşılamak için ban
kanın 300 milyon civarında bir paraya ihti
yacı olacağı görülmüştür. ; 

Bankada bu maksada matuf olarak ayrılan 
fonların mevcudu, 1962 yılında açılacak yapı ta
sarrufu ikraz hesplannı karşılıyacak nitelikte 
olmadığının görülmesi üzerine ve kaynak temini 
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bakımından (sermaye tezyidi ve saire gibi) ban
kaca yapılan teşebbüslerden de zamanında bir 
sonuç alınamamış olması hasebiyle banka, yapı 
tasarrufu şartnamesi hükümleri dairesinde ve 
196*2 yılına kadar yeniden ayarlamak lüzum ve 
zaruretini hissetmediği, bekleme müddeti ve de
ğerlendirme emsalinde, imkânlarına göre, yeni-
den bir ayarlama yapmayı lüzumlu görmüş ve 
bu maksatla müdürler kurulunca alınan kanar-
lar dairesinde banka 1 Ekim 1962 tarihinde tah
sise hak kazananlar için, evvelce 100 üzerinden 
tesbit edilen değerlendirme emsalini 260 ye iblâğ 
etmek zaruretinde bulunmuştur. 

Değerlendirme emsalinde yapılan bu değişik
liğe rağmen Ekim 1962 tarihinde tahsise hak 
kazanan vatandaş sayısı 2 373 ve bunlara ikraz 
edilecek paranın yekûnu da 84 milyon lira ola
rak tesbit edilmiştir. Bu arada, yani banka Mü
dürler Kurulunca müttehaz karara kadar, ban
kadan -sakisi gibi yani 100 emsaline göre, kredi 
alabileceği mülâhazasiyle bağlantı yapan vatan
daşların durumu da nazarı dikkate alınmış ve 
bağlantı konusunu tetkik edebilen kredi lehdar-
ları, eskiden olduğu gibi 100 emsali üzerinden 
kredilerini almış ve almakta devam etmişlerdir. 

Diğer taraftan tutan 84 milyon liraya baliğ 
olan kredilerin açılışı sırasında veya açılmasın
dan sonra, banka imkânlarında müsait durum 
hâsıl olduğu takdirde 250 emsalinden daha az 
ve fakat 100 emsalinden fazla puan alabilmiş 
olan vatandaşlara da emsal sıralarına göre 'kredi 
verilmesi bankaca bir prensip olarak kabul edil
miştir. 

Bu mâruzâtımızdan da anlaşılacağı üzere 
banka, yapı tasarrufu tevdiat ve sisteminde he
nüz değişiklik yapmış değildir. Ancak, bu sis
teme karşı büyük vatandaş kütlelerinin gösterdi
ği rağbet yanında erken tasarrufçuların da gün 
geçtikçe eskiye nazaran fazlalaşması muvacehe
sinde banka yapı tasarrufu tevdiat ve ikraz sis
teminde bir değişiklik yapmayı zaruri görmüş ve 
biraz evvel isminden bahsettiğimiz yapı tasarru
fu sistemi mütehassısı Dr. Liman'ı memleketimize 
davet ederek, tatbik edilmesi lüzumlu yeni esas
lar hakkında bir mutabakat tesisini temin et
miştir. Henüz karar hususunda intikal etmemiş 
bulunan yeni esasların bittabi yeniden mukave
lename imzalıyacak olanlara tatbik edileceği be-
dihi bulunmaktadır. 
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Hal böyle iken soru sahibinin önergesinde 

mevzu ettiği husus hakkında Bakanlığımız daha 
evvel durmak lüzumunu hissetmiş ve sosyal oldu
ğu kadar aynı zamanda iktisadi bir yönü de bu
lunan bu mevzuu Yüksek Başbakanlığa ve Mali
ye Bakanlığına intikal ettirmek suretiyle banka
nın malî kaynak ve imkânlarının artırılması ça
re ve imkânlarının artırılmasını Hükümetten 
arz ve ricada bulunmuştur. 

BAŞKAN — Sayın İsmet Sezgin. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasının yapı tasar

rufu kredilerindeki şekil değişikliğinin sebep ve 
sonuçlarını pek Muhterem îmar ve İskân Baka
nımızdan sözlü olarak sormuştum. Bunu yüksek 
huzurlarınızda da ifade etmek isterim ki, sorum, 
bakanı ve bilhassa bankayı müşkül duruma sok
mak değil, bankanın içinde bulunduğu müşkül 
durumu, Yüksek huzurlarınıza sermek ve Hükü
metin bu konuya eğilmesini, ciddî olarak eğilme
sini temin için idi. 

Sayın Bakanımızın da izah buyurdukları gibi, 
Emlâk Kredi Bankasının yapı tasarrufu kredile
rindeki şekil değişikliğine geçmeden önce beş yıl
lık Kalkınma Plânımızın Plân Karma Komisyo
nunda müzakerelerine dönmek fayda mütalâa et
tiğimi arz etmek isterim. 

Beş yıllık Kalkınma Plânının, mesken politi
kasının Plân Karma Komisyonunda görüşülmesi 
sırasında Plân Karma Komisyonu üyesi olarak 
konut politikasının iyi düzenlenmediğini, memle
ketimizde her sene 800 bin meskenin yapılması
nın icabettiğini, bunun Devlet Plânlama teşklijâ-
tı mensuplarının çıkardığı broşürlerde ve İmar 
ve İskân Bakanlığının yayınlarında da ifade edil
mektedir. Beş yıllık Kalkınma Plânının, mesken 
politikası için gösterilen kaynakların yetersiz 
olduğunu, Türkiye'de bu işle uğraşan Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasının güç ve imkânları ile bu 
mevzuu lâyiıkı veçhile yapamıyacağmı arz ve 
ifade etmiştim. 

1962 yılı bütçe raporunda Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasına malî kaynaklarının temini cihe
tine gidilmesi hususuna birtakım temennilerin 
yer aldığını fakat bunların hiçbirinin yerine ge
tirilmediğimi ifade ettik ve Beş Yıllık Kalkınma 
Plânına Türkiye Emlâk Kredi Bânkası'nm malî 
imkânlarının gelıiştirilmesine dair bir değiştirge 
önergesi verdik. Hükümet, Sayın Başbakan yari 
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i' dımcılârı, bizimbu '•konuşmamızdan sonra, «Tıir-
[ kiye Emlâk "Kredi Bankasının durumunda hiç

b i r şey yoktur. Vazifesini en mükemmel' bi*r şe
kilde ifa etmektedir ve malî imkânlarının- artı
rılmasına da lüzum yoktur. Bu verdiğimiz öner
ge, plânın bütünlüğünü Lbozar>> ; mütâıîâasiyte 
önergemiz reddedildi ve plândaki'mesken poli
tikasını ilgilendiren hususlar ;-aynen bftg&n de 
kaldığı gibi kısırvaziyette kaldı. •'•'•• i;; -

Bize şahsan Türkiye Emlâk Kredi Bankası
nın mükemmel bir durumda bulunduğu, ve mes
ken politikasındaki vazifesini, de jçok iyi bir şe
kilde ifa edebileceğini söylemişlerdi; Muhterem 
Başbakan Yardımcısı tarafından bu, böyle ifade 
edildikten üç gün sonra, 1 Ekim 1962 tarihinde 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası 10 seneden beri 
devam ettiği yapı tasarrufu kredilerindeki de
vamlılığını, biraz önce arz ettiğim plân. Karma 
Komisyonunun bu müzakeresinde İzah eden Baş
bakan Yardımcılarının verdiği çok açık temi
nâta rağmen, maalesef kredilerini kesmek mec
buriyetinde kaldı. 

, Sayın Bakan, Muhterem Hocamız, konuşma
larının başında, yapı tasarrufu sistemini izah et
tiler. Her ne kadar mukavelede tahsis devre
lerinde ve değerlendirme esâslaririin fon hesabı
nın müsaidolmâması halinde on sekiz ayı geçe
bileceği ifade edilmekte ise de size buradan, ge
tirdiğim Türkiye Emlâk Kredi Bankasının bü
tün şubelerinde vatandaşlara reklâm olarak da
ğıttığı broşürden küçük bir pasaj okuyacağım : 

«Yeni tasarruf kredilerini en az ne kadar 
müddet içinde almak mümkündür. Kredi tasar
rufu, müsait 'şartlar gereğince akdedilen muka
velename meblâğının meskenlerde en az dörtte 
birini, mesken dışı inşaatta yarısını, on sekiz ay 
zarfında tevdiat hesabında biriktiren Her tasar
rufçuya bidayeten' mukavelede tâyin ' edilen 
kredi miktarını almak hakkını' kazanan, tevdi
atın iptidaen toptan yaptırılması halinde dâhi 18 
ayı beklemek zarureti vardır.» 

Emlâk Kredi Bankası Müdürler Kurulunun, 
fon hesaplarının müsaidolmâması halinde, yeni 
ayarlamalara gidilebileceği noktasından hareket 
edilerek, değerlendirme emsalini 100 dön 250 ye 
çıkarması, birtakım büyük, hattâ biraz fazla 
büyük mahzurlar tevlidetme-ktedir. Bu mahzur
ları arzdan'evv^el, fon hesap]arının' müsaıdölma-
mâsı hâlinde yeni ayarlamaların yapılabileceği
ni Sayın BaMriımizizâh'bu'yurdülâ^r. '••••••' -' ; :' 
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' F o n hesapları nedir? 1962 yılının 10 ncu 

ayı itibariyle Türkiye Emlâk Kredi Bankasın
daki yapı tasarruf mevduatı 358 milyon liradır. 
Yâni yapı tasarrufu fon hesabında mevduat 
olarak 358 küsur milyon lira vardır. Gene 10 
neu ayın sonu itibariyle yapı tasarrufu inşa
atı için ödenen para 331 milyon liradır. Bu iki 
rakamın tetkikinden anlaşılmaktadır ki, Bu 
yapılan şekil değişikliği, yapı tasarruf fonunun 
müsaadesizliği yüzünden değildir. Kaldı ki, 
biraz önce Yüce Meclise arz etmiş olduğumuz, 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasının reklâmlarm-
daki 18 ay bekleme mecburiyeti ve bu süre 
sonunda kredi alınabileceği yolundaki reklâm
ları bütün vatandaşlara bir yapı tasarrufu dü
şünüşünü vermekle sayın Bakanımızın izah 
buyurdukları mukaveleler tezat teşkil eder. Hiç 
olmazsa, banka mukavelesi ile tezat teşkil ede
ceğini gördükleri bu çeşit reklâmları yapmama
ları icabederdi. 

Kaldı ki, sayın Bakanımızın izah buyurduk
ları gibi 10 yıldan beri vatandaş alışmıştır. Bu 
yapı tasarrufu sistemi geç tasarrufu erken ta
sarrufa inkilâp ettirmiştir. Vatandaş yapı ta
sarrufu sistemi ile ev sahibi olabileceği hakkın
daki duyguları, düşünceleri Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasının yardımları nisbetinde gelişmiş 
ve vatandaş biran önce başını sokabilecek evi 
temin etmek için varından yoğundan fedakarlık 
ederek geç tasarrufu erken tasarrufa kalbet-
mişdir; Bu suretle 18 ay sonra bankanın kre
dilerinden istifadeyi temin için elinden gelen 
her şeyi yapmıştır. Şimdi biraz önce Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasının ilk on aylık yapı ta* 
sarraf mevduat miktarı inşaat için ayrılan 
miktarını arz ettikten sonra bu şekilde değiş
tirmenin fon hesaplarının müsaadesizliği yü
zünden olmadığını izah ve ispat etmiş bulunduk. 
Banka 10 yıldan beri vatandaşları alıştırmıştır. 
Paranızın yüzde 25 ini yatırırsınız, 18 ay son
ra müddetiniz dolar ve değerlendirme emsaliniz 
yüzü bulduğu takdirde bankadan normal kre
dinizi alır ve evinizi yapabilirsiniz denmiştir. 

Bu müessese memleketimizin büyük şehir
lerinde yapı endüstrileri meydana getirmiştir. 
Birtakım iş sahaları açmıştır. Bugün bilhassa 
mesken politikası diye üzerinde tir tir titredi
ğimiz, vatandaşı mesken sahibi yapmak için 
5 yıllık kankmma Plânımıza sayfalar dolusu 
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yazılar, rakamlar aktarmış olduğumuz halde 
ve memleketimizde her sene 800 bin meskene 
ihtiyacı olduğu açık ve seçik olarak meydan
da iken, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
falan veya filan şekilde sistemine devama im
kân bulamaması sisteme bir kaynak temin ede
memek gibi kötü duruma düşmesinin bilhassa 
plânlı bir devreye girdiğimiz zamanda sebebini 
anlıyamamanm üzüntüsü içindeyim. 

Emlâk Kredi Bankası yapı tasarrufu siste
mindeki değişikliği, sadece yapı tasarrufçusu 
olan vatandaşlarımızı etkilendirmekle kalma
mış, aynı zamanda 370 meslek kolunu içine 
alan inşaat sahasında da bilhassa 1 Ekim 1962 
tarihinden sonra inşaat malzemesi ve bununla 
ilgili maddelerdeki satışlarda % 35 nispetinde 
bir düşüş meydana gelmiştir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır, to
parlayın. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Hay, «hay, 
Burada bir hususu daha arz etmek iste

rim. Emlâk Kredi Bankasının malî durumunu, 
maddî kaynağını süratle geliştirmek mecburi
yetindeyiz. Sayın Bakanın 'bu .'hususa dair ifa
delerinden ancak memnuniyet duymaktayız. 
Bir de şu hususun halledildiğini sanıyorum. 
Yapı tasarrufu için 'vatandaşların 'bankaya 
yatırdıkları paralar, mevduat itibar edilmek 
suretiyle bunların yüzde 20 leri Amortisman ve 
Kredi Sandığına aktarılmakta ve bu da 60 mil
yon küsur liraya 'baliğ lolmaktadır. Bunların, 
küçük cari hesaplar, alacaklı hesaplar, şu ve
ya !bu gÜbi tasarruf <mevduatları*yla ilgisi yok
tur. Bu durumun da düzeldiğini zannediyo
rum. 

Vaktimin dolduğunu Sayın Başkanımız ifa
de 'buyurdular. Her 'halde Sayın (Bakanımız tek
rar malûmat buyuracaklar. Bendeniz bilâhara 
tekrar arz etmek üzere müsaadenizi rica ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN. 

KERİM GÖKAY (İstanbul) — Muhterem Baş
kan, mulhterem milletvekilleri; 

Pek mulhterem İsmet 'Sezigin arkadaşımın 
Emlâk Kredi Bankasının çalışmalarının gelişti
rilmesi yolunda hüsnüniyetle yapmış oldukları 
müspet tenkidleri teşekkürlerle karşılarım. Yal
nız, (benim ihtisas sa'hibi arkadaşlarımdan öğ* 
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rendiğime göre ve hattâ Yüksek Murakabe He
yetinin -vermiş 'olduğu raporlara nazaran, hu 
yüzde 25 ödeyip de 18 ay gibi 'kısa bir zamanda 
yüzde 25 in üzerindeki yardımı veyahut da ödünç 
para alabilme mevzuunu bidayette alınmış bir 
hareket olaralk vasıflandırıyorlar. Hattâ Alman 
mütehassısı olan Liman 'ı bidayette tekrar davet 
«ttiğimiz zaman tutulan yolun yanlış tutulduğu
nu söylemiştir. Yanlış hesap Bağdad'tan dön
düğüne göre bidayette mütehassısların verdiği 
bu izahat karşısında böyle hemen çabucak tasar
ruf yapıp da 100 puvan kazanıp 18 ay içinde 
'kredi alalbilmıe mevzuu, hakiki tasarruf sahip
lerini müşkil durumda bırakır. Bu mevzu son 
zamanlarda gerçi memlekette inşaat hareketi
ni hızlandırmıştıri Fakat bir 'kısım sermaye 
sahipleri 'Türkiye Emlâk Kredi bankasının bu 
yardımından faydalanarak şehrin içinde, şe
hirlerde birçok (binalar yapmışlar ve vatandaş
lardan bir kısım durumu müsaidol anlar bun
dan faydalanmışlardır. 

Dünyanın hiçbir yerinde 18 aıy gibi kısa 
bir zaman* içinde bu iş Ihalledilmeme'ktedir. Bu 
gibi avantajlardan faydalanılabileceği husu
sunda erbabı ihtisas ittifak: (etmektedirler. Be
nim şalhsan bu ıgiibi malî kombinezonlarda faz
laca ihtisasım yoktur. Ancak, demin arz ettiğim 
gibi, bir tadil yapılmak üzere Doktor Liman'm 
getirilmesi uygun (görülmüştür. 

İkinci mevzu, Emlâk Kredi Bankası mesken 
mevzuunu halledecek yolda hakikaten vazifeli 
ve çok faal iş gören bir müessesedir. Yalnız 
Emlâk Bankasının yapdıklarını tenikid için hu
zurunuza gelmedim. Fakat benim prensibimle 
uymuyan birçok lüks meskenler de meydanda
dır. Ben bunlara lüks ımesken yapımından bi
dayette kaçınılmasını söyledim. Onun içindir 
'ki, vazifeye, başladığım günden itibaren Emlâk 
Kredi Bankasının lüks inşaatlara her hangi 
bir şekilde 'gidilmemesi için arkadaşlara rica
da bulunuyor ve onların faaliyetlerini sosyal 
ve ekonomik meskenler ve sosyal ve ekonomik 
meskenlerden sionra 'gelen sosyale yakın mes
kenler inşaatına 'sevk etmekteyim. 

Buigün Bakırköy'de temeli atılmış 1 500 ev
den mühim bir kısmı Ocak ayının sıonunda bi
tiyor. Bir müddet sonra Yüksek Meclis üye
lerini davet edeceğiz. Üçer 'odalı daireler inşa 
etmişlerdir ve bunlar çıok ucuz fiyatla hakiki 
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mesken ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtılacak 
tır. 

Yalnız İsmet Sezgin arkadaşımızın ifade 
ettikleri gibi, tabiî, vatandaşların 19611 den 
1958 yılma kadar 18 ay zarfında, 10 bin lira ve
rir vermez kendilerine 40 bin lira verilmek sure
tiyle bunların 4 - 5 odalı apartmanlara mâlik 
olmasını temin etmek hakikaten güzel bir şey 
olmuştur. Fakat bugün, gerek fondan dolayı, 
gerek başka bir husustan dolayı desinler, Emlâk 
Kredi Bankasının bu mevzuda bu kadar geniş 
hareket etmesine bugün için maddi imkân yok
tur. 

Diğer taraftan, pek muhterem arkadaşımın 
da arzu ettiği şekilde, Emlâk Kredi Bankasını 
ucuz mesken inşaatına sevk etmek yolunda ha
rekete geçmiş bulunuyoruz. Ve bu hususta, Hü
kümete sermayenin çoğaltılması yolunda kanun 
teklif ettik. Ayrıca diğer bankaların tasarrufla
rının da evvelce olduğu gibi bankamıza yatırıl
ması suretiyle malî hareketin daha fazla çoğal
tılmasını temin etmek hususunda Maliye Bakan
lığı ile daimî temas halindeyiz. Yalnız Maliye 
Bakanlığı ile değil, iktisadi mevzuları incelemekle ̂  
vazifeli olan bakan arkadaşlarım da Emlâk Ban
kasının durumu ile ilgilenmişlerdir. 

Üçüncü bir nokta; ivedilikle görüşülmek üze
re bir tasarıyı Meclise sunduk. Bu tasarının 
Karma Komisyonda bir an evvel müzakere edil
mesini istirham ettik. O da şu idi : 

Emlâk Bankası elinde bulunan birçok bina
ların Millî Savunma Bakanlığına satılmasıdır. 
Müessesenin uyguladığı kanun bu satışa müsait 
değildir. Eğer bu kanun Meclisi Âlide bir an ev
vel çıkacak olursa Emlâk Kredi Bankasının malî 
durumu daha müsait, daha iş yapacak bir hale 
gelmiştir, istanbul'da Ataköy'de birçok bitmiş 
binalar vardır. Ankara'da, Yenimahallenin giriş 
yerinde geniş binalar vardır. Bu binaları da bir 
an önce elden çıkarmaya uğraşıyoruz. 

Şunu da söylemek gerekir ki, Emlâk Kredi 
Bankası, bu memlekette, gerek istanbul'da, ge
rekse diğer şehirlerde, (Manisa'da var, Uşak'ta 
var, daha başka yerlerde var) geniş binalar yap
mış, memleketin imarı sahasında hizmette bulun
muştur. Emlâk Kredi Bankasını bu hizmetlerin
den dolayı şükranla anmak gerekir. Yalnız şu 
var ki, biraz fazla lüks binalar yapmış olduğu 
için, bugün, malî imkânları dairesinde bu bina-
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lan bir an önce elden çıkarmak kolay olmuyor. 
Fakat ucuz mesken yapımı yoluna girilmiştir. 

Ama §u hususu bu vesile ile arz etmek iste
rim ki; ucuz mesken inşası Emlâk Kredi Banka
sının vazifesi olduğu kadar, işçi Sigortalarını da 
bu hususta vazifeli bulmaktayız. Bu hususta öde
neklere maliktirler. Şimdi biz bunların hepsini 
birden koordine etme yolundayız. Konut mev
zuu, hakikaten 5 yıllık plânda mühim bir konu
dur. Bir taraftan Devletin yardımı, diğer taraf
tan hususi teşebbüsü teşvik, öbür taraftan Emlâk 
Kredi Bankasını yeni direktifleri dâhilinde faa
liyete geçirmek suretiyle mesken mevzuunun 5 
yıllık plânın icabettirdiği şekilde zorla da olsa 
tahakkuk ettirmek yolunda adım atılmış bulun
maktadır. Fakat, pek muhterem arkadaşımın da 
izah ettiği gibi, senede 8 yüz bini tutan bir in
şaatı, kolay kolay realize edebileceğini söyliye-
cek, böyle bir sorumluluğu Meclisi Âlinizin hu
zurunda deruhde edecek bir Bakanın bulunaca
ğını zannetmiyorum. Ama, müspet yola gidildi
ğini arz ederken, muhterem arkadaşıma da, gös
termiş olduğu müzaheretten dolayı teşekkür et
meyi vazife bilirim. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Sezgin. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan, muhterem 
hocam beni mazur görsünler, ben istediğim ce
vabı kendilerinden alamadım. Kendilerine iza
hatlarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi arz ede
rim, bankanın maddî durumunun düzeleceğini 
yüksek huzurlarınızda tebşir etmesini bendeniz 
bir teminat olarak telâkki ediyorum. 

Ben şahsan görüşmiyecektim, görüşmeyi de 
muhtelif yönlerden lüzumlu görmemiştim. Bu 
arada memlekete büyük hizmetler ifa eden ye
gâne kredi fonsiye bankası olan Emlâk Kredi 
Bankasının cidden müşkül durumda kalmasını 
istemiyorum. Yalnız muhterem hocamın dokun
duğu bir hususa huzurunuzda temas etmek iste
rim; sayın hocam bu yapı tasarruf sisteminde 
kabul edilen ilk usulün birtakım yanlışlıklan 
olduğunu ve «yanlış hesabın Bağdad'dan döne
ceğini» ifade ettiler. Muhterem hocam, bendenizi 
dikkatle dinlemiş olsalardı bu usulün yanlış ol
madığını yapı tasarrufu, sisteminde yapılması 
istenen değişikliğin fonların müsaadesizliği se
bebiyle olamıyacağını ispat etmiştim. 
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Yapı tasarrufu sistemi bir rotasyon sistemi

dir, dönea* ve her dönüşünde, mevduatın bir 
kısmı, muayyen devrelerde geri gelir ve bu bir 
fon meydana getirir. Bu, o şekilde hesab^dil-
miştir ki, sadece vatandaşların paraları dön
mek suretiyle, 18 aym sonunda, her yapı tasar
rufçusuna muayyen kredilerin verilmesi, en 
teknik, en ince hesaplar bu sistemin tatbik edil
diği Almanya'daki şekilde yapılarak, kabul edil* 
mistir. Bu sistem sadece bizde, Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasında tatbik edilmiyor M. Biz, Al
manların tatbik ettiği bir sistemi almışız, ve 
onu ibünyemize adapte etmişiz, sistemin tekni
ğinde her hangi bir değişiklik yoktur. Hocamın 
şu dokunduğu hususa da temas etmek isterim: 
Sayın Bakan eskiden geç tasarruf yapılıyor me
sele hallediliyordu. Bilhassa 1958 den sonra va
tandaş erken tasarrufa geçti diyor ve bunu da 
yapı tasarruf kredilerindeki değişikliğe sebep 
gösteriyor. Bunun için, değiştireceğiz 1,5 yılı 
2 - 2,5 veya daha uzun yıllara çıkaracağını ifa
de ediyor. Sayın Bakanın bu izahatı bendenizi 
tatmin etmemiştir. Hükümetin vazifesi, Sayın 
imar ve iskân Bakanımızın vazifesi, erken ta
sarrufu önleme değil, erken tasarrufu teşvik et
mek olmalıdır. Hükümetin vazifesi, vatandaşın 
bir an evvel' başını sokabilecek bir meskene 
sahip kılmak ve onun kredisini bir an önce 
vermek, vermeye çalışmaktır. Hükümetin vazi
fesi bu olmak gerekir. Devletin vatandaşlar 
üzerine yapıcı, yaratıcı, koruyucu elinin ibu 
şekilde uzanması icabeder. Vatandaşın tasarru
funu önlemek değil, onu, bilhassa enken tasar
rufa teşvik etmek, bir «an 'önce ev sahibi kıl
mak, bunu temin etmek üzere çabada bulun
mak gerekir. Bunu temin edecek Hükümete 
biz büyük Hükümet deriz. 

Burada bir .hususa daha dokunacağım ve 
esasen bir daha da bu konu üzerinde yüksek 
ıhuzurlarınıızı işgal etmiyeceğim. 

Sayın Bakanımız da bir ara temas buyurdu
lar veya 1 Ekim 1962 tarihinde Emlâk Kredi 
Bankası Müdürler Kurulu, bu sistemi değiştiri
yor. Fakat 1 Ekim 1962 tarihine kadar vatan
daşlar 10 seneden beri olduğu gibi, emsalleri 
olduğu üzere ve reklâmlarda da belirtildiği gi
bi, 18 ay sonra paramız tekrar kredili bir şe
kilde geri alacağız diye yatırmışlardır. Kredi
lerini almayı beklerlerken bir de bakıyorlar ki, 
daha uzun bir süre bekliyecekler. Bunun ne şe-
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kilde ve nasıl tatbik edilebileceğini ve edildiği
ni bendeniz şahsan anlıyamıyorum. 

Bunu böylece arz ettikten sonra Sayın Ba
banımızın izahatına tekrar teşekkür ederek 
yüksek huzurlarınızda takdir edilecek olan 
Türkiye Emlâk, Kredi Bankasının, Sayın Baka
nın da kabul buyurdukları, bugün çok daha 
mâHdut imkânlarla çalışan ve bu gidişle daha 
da istemediğimiz, arzulamadığımız durumlara 
gelebilecek olan Bankanın bir an önce bugünkü 
durumdan kurtulması için Sayın Bakanımızı ve 
niuhterem Hükümeti vazifeye davet ettiğimi 
söylemekle sözlerime son veriyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen

dim. 
Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka

daşlar varsa lütfen oylarını kullansınlar... Oy
lama işlemi bitmiştir efendim. 

22. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu ile Kasta
monu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun öğrenci 
ve öğretmen mevcutlarına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/465) 

BAŞKAN —• Sayın özdikmenli buradalar. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı yoklar. Soru gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Ali özdikmenli arkadaşı
mız buradalar mı?.. Burada. Bayındırlık Ba
kanı?.. Yok. Soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

24. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Ali özdikmenli arkada
şımız buradalar. Ulaştırma Bakanı?.. Yok. Soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar bu arada bir hususu 
arz etmek istiyorum, Sayın Sanayi Bakanı Mec
lise teşrif buyurmuşlardır. Kendileri Sayın 
Mustafa Kemal Karan arkadaşımızın gündemin 
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16 ve 17 nci numaralarında yazılı sorularına ce
vap vermek istiyorlar. Ancak 16 nci soru Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sorulmuş bulun
maktadır. Mustafa Karan arkadaşımız acaba 
Tarım Bakanının iştirakini de düşünüyorlar 
mı? 

M. KEMAL KARAN (Amasya) — Yalnız 
Sanayi Bakanının cevap vermesini kâfi görüyo
rum. 

BAŞKAN — O halde, müsaade ederseniz 16 
ve 17 nci soruları Sanayi Bakanının huzuriyle 
halledelim. 

16. — Amasya Milletvekili M. Kemal Karan'-
m, memetod hastalığı ile mücadele yapılıp yapıl
madığına dair Tarım ve Sanayi Bakanlarından 
soru önergesi ve Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'-
m sözlü cevabı (6/459) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım ve Sanayi Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına ta
vassutunuzu saygı ile arz ederim. 

Amasya Milletvekili 
M. Kemal Karan 

1. Memetod hastalığı ile mücadele yapıl
makta mıdır? Yapılıyorsa kâfi midir? 

2. Şeker fabrikalarının bu hastalığın yayıl-
masmdaki rolü nedir? Bununla fabrikalarca,bu 
yayılmayı önliyecek tedbirler alınmakta mıdır? 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Usul hakkında 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TALÂT OĞUZ (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, oturum açıldığı saatten bu ana ka
dar takibedilen bir usul mevcuttur. 16 nci 
sorunun görüşülmesi Bakan bulunmadığı için 
gelecek oturuma bırakıldığı halde şimdi 23 ve 
24 ncü sorulardan dönüş yapmak suretiyle 16 
nci soruya gelip bu sorunun müzakeresine baş
lanılması içtüzük hükümlerine aykırıdır. Bina
enaleyh muhterem Başkanlık Divanının 23 ve 
24 ncü sorulardan sonraki sırayı takibetmek 
suretiyle müzakereye devam etmesini hassaten 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, içtüzük hükümlerin
de buna dair sarih bir şey mevcut değildir. Şim
diye kadarki tatbikat Bakanların daha sonra 
teşriflerinde ve talepleri vukuunda sorulara 
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tekrar dönülebilmcsidir. Böylece karşılıklı soru 
ve cevap yürümekte, geçmiş teamül de bu mer
kezde bulunmaktadır. 16 ncı soru hakkında Sa
yın Bakanın cr'vaHını b^klivoruz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne hakkında ? 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlar, mevcut duruma göre Başkanlık 
Divanı ile aramızda ihtilâf mevcuttur. Bu ih
tilâfın halli için Başkanlık Divaninin meseleyi 
oya arz etmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Böyle bir oylamaya lüzum yok
tur. Başkanlık Gündemi ve gündemin tâyin 
ettiği muktezayı tatbik etmekle mükelleftir. 

Buyurun sayın Bakan. 

SANAYÎ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, 
Amasya Milletvekili sayın Mustafa Kemal Ka-
ran'ın şeker pancarları ile ilgili olarak sorduk
ları Memed'ot 'hastalığı teknik bir konu olarak 
mütalâası gereken bir husustur. Bu mevzuda 
uzun izahat verme imkânı vardır, fakat ben 
suallere bağlı kalarak vaktinizi işgal etmemek 
için kısa mâruzâtta bulunacağım. 

Birinci soruları : «Memetod hastalığı ile 
mücadele yapılmakta mıdır, yapılıyorsa kâfi 
midir?» 

Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığı Ziraat 
Teşkilâtı pancarlara musallat olan memetod 
hastalığının kök kurdu ile mücadele etmekte
dir. Teşkilât pancarlarla ilgisi nisbetinde bu 
hastalıkla mücadeleyi yeter telâkki etmektedir. 

Şunu da arz edeyim ki, bu pancarda olan 
bir hastalık değildir, Şeker Şirketi münhasıran 
pancarla ilgisi nisbetinde bu mücadeleyi yap
tığı için, kendisi kâfi görmektedir. 

'İkinci soruları : «Şeker fabrikalarının bu 
hastalığın yayılmasmdaki rolü nedir, bununla 
fabrikalarca bu yayılmayı önliyecek tedbirler 
alınmakta mıdır1?» 

Şeker fabrikaları pancar ektirdiği bölgeler
de memetod hastalığı ile yaptığı mücadele çok 
pahalı ve tatbikatı güç olan ilaçlama şekli de
ğil hasta nebatları bir çukurda toplayıp yak
mak şeklinde cereyan etmektedir. Filhakika 
anlaşma yoliyle mücadele etmeye teşebbüs edil
se de 'dekar basma işçi ücretleri ve alet mas-
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rafları hariç, sadece kullanılacak ilâç bakımın
dan yapılması lâzımgelen masraf 75-100 lira 
olarak isabet etmektedir. 

Netice olarak şunu arz etmek istiyorum: 
Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin zirai araş
tırma lâboratuvarları ile fabrikalar ziraat teş
kilâtı ile toptan ve yekûn olarak şeker panca
rının yalnız memetod ve diğer hastalıkları da 
tetkik ederek bu pancar üzerindeki tahripkâr 
tesirlerini azaltmak suretiyle pancar çiftçisine 
faydalı olmaya çalışmaktadır. Bu suretle, di
ğer münavebe senelerinde ekilen nebatlar da 
dâhil olmak üzere, pancar hastalıkları üzerinde 
çalışmaya devam etmektedir. Fakat, daha ev
vel de arz ettiğim gibi, bu konu sadece pancar
la ilgili olmadığı için geniş ölçüde Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtı ve bu teşkilât içerisinde Mü
cadele Umum Müdürlüğü tarafından şevki 
idare edilmek lâzımgelen bir konu olarak görül
mektedir. Arkadaşımın suali pancarla ilgili ol
duğu için ve pancar konusu da Bakanlığımı il
gilendiren bir konu olduğu için, Umum Mü
dürlük, pancarla ilgisi nisbetinde bu mücadele
yi, daha az masrafla ve elindeki imkânlara gö
re âzami netice alabileceği şekilde yürüttüğü 
kanaatini taşımaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, ihracatı ge

liştirmek amaciyle vergilerle ilgili olarak Hü
kümetçe alınacak tedbirlere dair kanun tasarı
sının açık oylamasına, 240 sayın üye katılmış, 
8 çekinser oya karşı 232 oyla kanun tasarısı 
Meclisimizce kabul edilmiştir. Bildiririm. 

Buyurun Sayın Karan. 
M. KEMAL KARAN (Amasya) — Aziz ar

kadaşlarım, Sanayi ve Tarım Bakanlarından 
'birlikte sorduğum me'metod hastalığının mü
cadelesine ait soruma, iki Bakanın üç aydan 
'beri 'bir anaya getirilememesi hasebiyle yalnız 
Sanayi Bakanının cevabiyle iktifa etmek mec-
'buriyetinde kaldım. 

Memetod hastalığı dediğimiz 'hastalık ba
sit bir hastalık değildir. Memetod hastalığı sâ
ri bir hastalık olup, mücadelesi çok zor olan 
ve Türk ziraatine çok büyük tehlike arz ede-
Ibi'Locek olan bir hastalıktık. Bu hastalığa çift
çi tabiriyle «Tarla kanseri» denir. Hangi tar
laya sirayet edeme, hangi tarlaya musallat 
olursa o tarla da ekime imkân vermemektedir. 
Bu hastah'k sâridir, sirayet ettiği takdirde top-
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I ya konulacak ve sulan ırmağa 'dökülmeden ev-
I vel artacak olan cihazın değeri birkaç yüabin 
I liradır. Bu cihazlar konulduğu takdirde tama-
I miyle mikropların imha edilmesini, yayılma-
I sini önlemek mümkün olacaktır. 
I Fakat şimdiye kadar muhtelif ikazlara rağ

men şeker fabrikaları bu cihazları getirip ge-
I refcen yerlere koymamışlardır. 
I Bu sözlü soruyu getirmemin sebebi, muh

terem arkadaşlarım, Sayın Bakanın ve Şeker 
I Şirketinin bu işte bir kere daha dikkatini çek-
I mek içindir. Arz ettiğim gibi şeker fabrikala

rı bu cihazları kullanırlarsa bu hastalığın si-
I rayeti önlenmiş ve bu suretle de Türk toprak

ları bir toprak kanseri olan memetoddan kurta
rılmış olur. Bu hususu ön plâna alarak Türk 
topraklarını bu hastalıktan kurtarırsa Türk 

I ziraatine büyük bir hizmette bulunmuş olaca
ğını Vekil Beye şimdiden arz eder, hepinizi 

I hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)ı 
(BAŞKAN — Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 

I (Burdur) — Sayın Kemal Karan arkadaşıma 
I bilhassa teşekkür ötmek isterim. 

Böyle basit bir tedbirle mücadele1 edilebile
cek bir hastalığın bugüne kadar ele alınmama-

I ısından dolayı vazifeli arkadaşlarımı biraz mua
heze ettim. Üzerinde şahsi olarak durup tet-

I kik ettireceğim. İkazlarına bilhassa teşekkür 
I ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
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ra'klara yayı»]Jması memleket ziraati bakımından 
çak tehikeli bir durum arz etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben Tarım Bakanı' 
(burada olmadığı için, mevzuu yalnız Sanayi 
lÖakanlığı cephesinden ele alıp ehemmiyetini 
ara eteneye çalışacağım. 

Memetod hastalığı sâri bir hastalıktır. Bil
hassa pancar ziraati üzerinde daha çok siraye
tini çoğaltmaktadır. Bugün Şeker Şirketi, has
talıkla mücadeleyi bir yoldan yapmaktadır, 
memetod olan yerlerde pancar ekimini yasak 
etmlek ve pancarı da imıhıa etmekle mücadele 
yaptığı kanaatindedir. 

Fakat Şeker Şirketinin memetod hastalığı 
ile mücadele için oradaki pancarı imha etmesi 
kâfi değildir. Fabrikalardaki memetodlu pan
carı ince olarak tesbit etmek için muayyen ele
manları, ekipleri ve malzemeleri yoktur. Tar
lada ancak gözle görünen kanlser urları gibi 
urlu pancarları tesbit edip imha ediyorlar. Bu 
demek değildir 'ki, şeker fabrikalarına gelen 
bütün pancarlar memetod mikropludur, fabri
kaya gelen pancarların içinde, cüzi de olsa, me
metodlu pancarın bulunması bu hastalığın sür
atle memlekette yayıİmasına sebebolmaktadır. 

Arkadaşlarım, şeker fabrikasına gelen pan
carlar tabiatiyle fabrikalarda yıkanmakta 
ve temizlenımektedir. Bu topraklı sular o ci
vardaki nehirlere aktarılmakta ve o nehirler
den aşağıda sulama yapan çiftçilerin tarlaları
na ıbü memetod mikrobu yayılmaktadır. Be
nim Amasya'da, Turhal'da ve Tokat'da yaptı<-
Şim etütlerde, Yeşilırmak'tan ve diğer akar su-
âan sulanan yerlerde memetod hastalığı sür
atle yayılmaktadır. Bunun bir faktörü, şeker 
fabrikasının pancarı yıkama ısuları ile tarlala
rın sulanımasıdır. Bu sulama suları ile tarlala
ra ımemıetod hastalığı intikal etmektedir. Me
metod hastalığı ile mücadele etmek çok zordur. 
Buradaki arazinin büyük bir kısmı tamaımiyle 
bağ ve bahçe halindedir. Bu bakımdan meme
tod hastalığı ile mücadele etmek imkânsızdır. 
Hastalığı kökünden yok etmek için bütün ağaç
ları kökünden kesmek icabetmektedlr. 15 - 20 
senelik bu ağaçları köklemeye de imkân yok
tur. Hastalık yayılan bu bahçeler de ölmeye 
mahkûmdur ama, çaresi vardır. Bu hastabkla 
mücadele, Söker Şirketinin ihmali yüzünden 
yapılamamaktadır arkadaşlarım. Her fabrika-

17. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'ın, İskenderun Süperfosfat Fabrikasının 
1962 yılında ne kadar gübre imal ettiğine dair 
soru önergesi ve Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'-
m sözlü cevabı (6/460) 

BAŞKAN — Soru salhibi burada, Bakan bu
lada. Soruyu (okutuyorum. 

22 . 10 . 1062 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saytgı ile arz ederim. 

Amasya Milletvekili 
M. Kemal Karan 

1. İskenderun Süperfosfat Fabrikası 1962 
yılında ne kadar ıgübre imal ejtmiştir ve Ekim 
ayı başında depolarında kaç ton gübre mev
cuttur. 
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2. Fabrikanın granitte teşkilâtı var mı

dır? VaT ise neden çalışamaz? 
3. Bir ton süperfosfat ıgübreye kaç liralık 

ham madde t (Asiıt ve Fosforik) olaraik ve kaç 
liralık işçilik isabet etmektedir'? 

BAŞKAN '— Buyurun, Sayın Bakan, 
-SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

((Burdur) — Muhterem arkadaşlarım, Türki
ye'deki 2 süperfosfat fabrikasından 'bir tanesi 
İskenderun'dadır. 1902 yılma gelinceye kadar, 
mevzuatın, Hükümet kararlariyle bu fabrika
nın çalışmasına imkân verecek şekilde 'kulla
nılmaması, yıllarca kapasitesinin âtıl kalması
na sebebiyet vermiştir. 

Hükümette vazife aldığımız tarihten itiba
ren Ibu süperfosfat fabrikasının çalıştırılması 
maksadiyle Bakanlıklararası bir heyet kurduk 
ve (gerekli karar tasarısını hazırladık. 

'Keyfiyet şu idi: Türkiye'ye giren 'kimyevi 
(gülbre, gerek İthalât Gider Vergisinden ve »ge
rekse İthalât Gümrük Vergisinden muaf en gi
rer. Fakat, Türkiye'de çalışacak olan süper
fosfat fabrikaları (hariçten getirttiği hammad
deye asit sülfüriğe İthalât Gümrük Vergisi 
öder, Gider Vergisi öder ve içeride İmalât Ver
gisi öder. 

İlgili kararnameyi tasdik ettik, 1963 te bu 
fabrikaların 'hammaddesini teşkil eden iptidai 
maddeler hariçten Gümrük Verigisi ödenme
den, İ thalât Gider Vergisi ödemeden, imalâ
tında Gider Vergisi ödemeden imal edebilme 
şartlarını (hazırladık. Fakat yine 1962 yılında, 
o tarihe kadarki hariçten ithalât alışkanlığı 
kolayca bertaraf edilmediği için, ancak 20 'kü
sur !bin ton raddesinde istihsal yapılabilmiştir. 
Ama bunda ' süperfosfat fabrikalarının bağlı 
olduğu Gübre Fabrikaları Anonim Ortaklığı
nın malî imkânlarının müsaidolmamasınm da 
tesiri vardır. Kuruluşu itibariyle kooperatifle
rin, İktisadi Devlet Teşekküllerinden bâzıları 
kendisini İktisadi De'vlet Teşekkülü, anonim 
şirket (halinde bulmuş, mesuliyeti aldığımızda, 
karşımızda, iher hangi «bir müeyyideye bağlı 
tutulabilecek mesul bulmanın imkânı olmamış
tır. Tabiatiyle öyle 'bir anonim şirketle ya
kından alâkadar olduk. İthalât işlerini Zirai 
Donatım Kurumuna verdik, önkmüzdeki yı-
İMI kapasitesi 150 blin tondur. 1968 yılında istih
salini Türkiye Zirai Donatım Kurumuna sata
bileceğini, İskenderun Fabrikası Zirai Donatım 
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Kurumuna bildirmiş bulunmaktadır. 

1963 yılı için, demin arz ettiğim 1962 yılın
da imalât 20 bin 'küsur -tondur. 1957 de bu 
miktar imalât yapılmamıştır. 

Arkadaşımızın 2 nci sorusu : «Fabrikanın 
granüle teşkilâtı var mıdır? Varsa neden ça
lışmamaktadır ?»' 

(Sorularının 2 nei kısmından anlaşılacağı 
üzere fabrikanın igranüle teşkilâtı vardır. 'Ça
lışamamasının sebebi: Bâzı noksanları varmış, 
bu fabrikanın igranüle süperfosfatmı alıcılar 
beğenmiyormuş; hariçten uzman 'getirtmişler 
ve bu uzmanın tavsiyelerine igöre 'gerekli nok
sanlarının ikmalinin yapılacağını ve 1968 Ma
yısından itibaran igranüle isüperfosfat imal edi
leceğini umum müdürlük mümkün 'görmektedir. 

3 nıcü soru : «IBir ton süperfosfata kaç lira-
lı!k 'hammadde ve kaç liralık işçilik kaç lira
lık amortisman isabet etmektedir?» 

Asitsülfrik 107 lira 64 (kuruştur. Bir torna 
isabet eden fiyatı 83 lira 31 kuruştur. İşçilik 
8 lira 45 'kuruştur. Diğer masraflarla beraber' 
tonu 284 lira '64 kuruşa mal edilebilmektedir. 
Bu fabrika Sanayi Bakanlığı murakabesine ta
bi ve sorumluluğunu taşıdığım bir fabrika de
ğildir. Fakat sınai bir tesis olmak itibariyle 
çalışması için gayret sari' ediyorum. Arkada
şımın sualini, sorumluluğu bana ait değil diye, 
cevapsız bırakmak istemedim. 

'Mâruzâtım bu kadardır. 
BAŞKAN — Buyurunuz ISayın Karan. 
MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 

Muhterem arkadaşlarım, Süperfosfat gübresinin 
Türk ziraati için ehemmiyetini sizlere izah 
edecek değilinı. 

Ben yeni mebus olup geldiğim zaman, dış 
piyasa ile iç piyasanın farkı nazarı dikkatimi 
celbetti. O günden sonra bunun için bâzı etüt
ler yaptım. 

Bizde bunun istihsalinin çok pahalı oldu
ğunu gördüm. Fabrikaya gittim, gezdim. Fab
rikaya gittiğim zaman büyük bir sükûtu ha
yale uğradım. Sayın Vekilin dediği gibi, bu 
süperfosfat fabrikası, hakikaten mesuliyeti 
bulunmıyan, yalnız başındakilerin bir çift
liği halinde çalışan, kimin idare ettiği, kimden 
hesap sorulacağı belli olmıyan bir müesseseydi, 
bir fabrikaydı. 

İskenderun da 100 bin ton süperfosfat yapıl
mak üzere ikmal edilmiş bir süperfosfat fab-
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rikasmm 19G2 de ima,! ettiği gübre gülünecek 
kadar azdır, arkadaşlar, 10 bin tondur. 100 bin 
ton gübre imal edecek olan bir fabrikanın se
nede yalnız 10 bin ton istihsali karşısında bir 
ton gübreye düşecek olan amortismanı da, mas
rafı, da elbette takdir edersiniz. 

Biz, Türk ziraatçısına, köylüsüne ucuz fennî 
gübre vermek için çırpınırken, başı belli ol-
mıyan bir fabrikanın sırf keyfî olarak bu güb
reyi pahalıya maletmesi elbette tezat teşkil' 
eder. Türk çiftçisine, ziraatçısına ucuz gübre 
temininde hariçten gübre ithal etmiyelim, yerli 
sanayii himaye edelim diye gübre ithalâtına 
mâni olmak için bâzı teşebbüsler yapılıyor. Yerli 
sanayii himaye edelim ama memlekete hizmet 
eden bir sanayii himaye edelim, yoksa gelişi 
güzel kurulmuş ve bugün memleketin sırtına 
yük olan sanayii himaye etmek için çiftçiden 
munzam gübre vergisi almaya hiçbir zaman 
hakkımız yoktur. 

Ben fabrikaya gittiğim zaman müdürü sor
dum. İstanbul'a istirahat etmeye gitti dediler. 
Mühendisi sordum, Ankara'ya gitti, dediler. 
Yalnız fabrikada 5 - 10 ton gübre vardı. Ba
na fabrikayı izah edecek bir eleman buluna
madı. Türk çiftçisi tarlasına atacak gübreyi 
her tarafta ararken, .İskenderun Gübre Fabri
kasını toz ve çamur batağı içinde heder olmuş 
vaziyette buldum. 

Baktım, asit deposunda asit yoktur. «Niçin 
yok?» dedim,. «Efendim, dediler, tanker lima* 
na yaklaşamıyor. İskele bozuk, alma zor, bu
nun için» dediler. Fosfor da yoktu. 

Fabrika diye gözümüzde büyütmiyelim. 
Asitsülfirik ile fosforu mahlıü haline getiren 
bir değirmenden başka bir şey değildir. Fakat, 
idaresizdir. 

Arkadaşlar, fabrikanın bir de granüle teş
kilâtı denen bir teşkilâtı vardır ki bu teş
kilât dışarıdan milyonlarca lira döviz sarf edi
lerek satmalmmış, getirilmiş, kurulmuştur. 
Fakat, kurulduğundan itibaren bu teşkilâtı şim
diye kadar bir defa dahi işletmeye kimse mu
vaffak olamamıştır. Çünkü, bu teşkilât demode 
olmuş, parçaları n oksan diğer fabrikaların 
artıkları, eskipüskü şeylerden ibaret bir şey. 
Ve böyle bir teşkilâtın bugün çalışmasına da pek 
imkân yok zaten. Ama bu teşkilâtı buraya geti
renlerin, bu memleketin dövizini buraya veren-
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lerin mesuliyeti hiç aranmamıştır. Granüle teş
kilâtı için hariçten mütehassıslar getirilmiş fakat 
gene de bunu çalıştırmak mümkün olamamıştır. 
Sayın Bakan 1963 Mayısında bu teşkilâtın çalış
tırılacağını ifade etmiştir burada. Ama ben gez
diğim zaman gördüğüm vaziyetle hiç de bu vaa
din o makinelerle yerine getirileceğinin mümkün 
olacağını hiç zannetmiyorum ve mümkün olacağı 
kanaatinde değilim. 

Granüle teşkilâtının kurulması ile köylünün 
eline verilen gübre toz halinde olduğu için, bü
yük miktarı zayi olmaktadır ve bu da o gübrenin 
çiftçiye bir yük teşkil etmesine sebebolmaktadır. 

Sayın Bakan izahatında bir ton gübrenin, 
asit sülfiriğe 107 lira 64 kuruş, fosforine 83 
lira 31 kuruş ve işçiliğe de 8 lira 45 kuruş mas
rafla 199 liraya mal olduğunu belirttüer. Bunun 
tonunun diğer masraflarla beraber 284 liraya 
mal. olduğunu da burada ifade ettiler, 

Arkadaşlarım, bu 199 lira ile 284 lira arasın
daki 90 Jira kadar fark nereye sarf edilmektedir; 
bu nereden gelmektedir, fakir çiftçiye intikal 
eden bu para, fakir çiftçinin cebinden çıkan, bu 
para nereden geliyor ve nereye sarf ediliyor? 
Bu fabrika bu haliyle milletin sırtına binmekte
dir. Fakat arkadaşlar, bakanlık tarafından bu
nun önlenmesi mümkündür. 

Tekrar ediyorum, bu fabrika tamamiyle bir 
israf müessesesidir, çiftçinin sırtına binmekte
dir. Sanayi Bakanından ricamız bu müessesenin 
kimin tarafından idare edildiğini ve kimin ol
duğunu evvelâ meydana çıkarmasıdır. Ortakları 
var, kooperatifleri var, Sanayi, Ticaret Bakan
lıklarına bağlıdırlar, Ziraat Bankasıdır,.. Ama 
asıl sahibinin kim olduğu belli olmadığı için bu
gün ancak o şirketin başındaki birkaç kişinin 
çiftliği halinde çalışmaktadır. Bu vaziyette olan 
bu fabrikaların bir an evvel esas hüviyetine ka
vuşturulması ve Türk çiftçisine ucuz ve kaliteli 
ve bol gübrenin temini yolunun. açılması için Sa
nayi Bakanlığının yardımını beklemek hakkımız
dır. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN" — Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlarım; bendeni
zin bu konu ile ilgilenmem; Hükümet progra
mındaki : «özel sektörde olsun, resmî sektörde 
olsun sınai tesislerimizi tam kapasite ile çalış-
tıımak başlıca hedefimizdir» kaydından ileri 
gelir. Bu itibarla konu üzerinde, bakarilıklarara-
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sı iktisadi iş birliği komisyonu dediğimiz 10 ba
kandan mürekkep, bir heyet ile durduk ve ni
hayet bir karar verdik. 

Bu arada şunu da belirteyim; Türkiye Zirai 
Donatım Kurumunun Kanununda kimyevî güb
re ile meşgul olmasına dair hüküm var. Bu ano
nim şirkette kimyevî gübre ile hiç alâkası olmı-
yan birtakım iktisadi Devlet Teşekkülleri his
sedar olduğu gibi, Sanayi Bakanlığında meselâ 
Etibank, o da hissedar. 

Karar aldık, dedik ki; iktisadi Devlet Teşek
külleri nominal kıymetler üzerinden hisselerini 
Türkiye Zirai Donatım Kurumuna devrede
cek, Türkiye Zirai Donatım Kurumu da bir te
şekkülü olarak kendi bünyesi içinde müessesesi 
olarak buna vaz'ıyedetmiş olacak ve çalıştıracak. 
Şimdi hali hazırdaki muamele bu esas üzerinde 
toplanmaktadır. Zirai Donatım Kurumu, Sümer-
bank, Şeker Şirketi, Etibank, Devlet Üretme Çift
likleri, Ziraat Bankası gibi iktisadi Devlet Te
şekkülleriyle ilgili olan kısmı kolaydır. Bunlar, 
Bakanlar Kurulu karariyle, nihayet ilgili Baka
nın karariyle yürütülebilecektir. Fakat koopera
tifler de vardır ve bugün için sermayesinin % 51 
i de bu kooperatiflere aittir. Bizim mevzuatımız 
bakımından özel eşhas diyoruz, hukuki tasarruf
larımız icabı, onlarla münasebeti tetkik edecek, 
nasıl devralabilir, devralabilir mi, devretmek is
terler mi öğrenecek... Arkadaşımızın dediği gibi, 
sorumluluğu içinde, gecesini gündüzüne katarak 
müesseseyi gayrete getirelim, çalıştıralım. Fakat, 
15 gün deseler, 17 nci günde işler tekrar sürün
cemeye gider. 

\ Bu itibarla başta sorumluluk taşıyan arkadaş
lar Ve idare heyetinden rica ettim, «Toplanın, 
derdinizi öğrenelim» dedim. Bir Cumartesi günü 
öğleden sonra toplandık. 

Şunu da belirteyim, malî vaziyetim müsait de
ğil. iş yapmıyor... 2 yüzbin ton fabrikanın kapa
sitesi, 15 bin ton istihsal. Maliyet fiyatlarının 
yüksek olmasının sebebi de bu. Fabrika tam ka
pasite ile çalışmaya başladığı an maliyet fiyatları 
da düşmeye başlıyacak. Onun için Zirai Donatım 
Kurumunun madem ki, kanununda kimyevi güb
re istihsali, ithali ve saire gibi hususlarla meşgul 
olma kaydı vardır. Bu kayda dayanarak diğer 
teşekküllerin nominal kıymetleri üzerinden his
selerini, Zirai Donatım Kurumuna devretmeyi 
düğündük. Daha evvel acele işe el koyma zaru-
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retini duyduğum için diğer bakan arkadaşlarla 
konuşmadan, «Sanayi Bakanlığına bağlı teşekkül
lerin hisse senetlerini Azot Sanayiine devredelim. 
O meşgul olsun» diye tatbikata dahi girişmiştik. 
Hakikaten arkadaşımızın dediği gibi, Türkiye'de 
gübre sarfiyatımız fevkalâde düşük ve hububat 
bakımından süperfosfat son derecede, ehemmi
yetli olduğundan bu yıl geniş ölçüde çiftçiye güb
re kullandırmak maksadiyle bir teşebbüse geçtik. 
Ama ilk tatbikat yılıdır. Bütün neticeleri istihsal 
edebilmek elbette mümkün değildir. 

Mesul umum müdürlükler «1963 yılında geçen 
yıla nisbetle ileri seviyede bir netice elde edebile
ceğiz» demişlerdi. Fakat, ezcümle, bizim maksa
dımız, 1962 yılında 50 - 60 bin ton imalât yapıl
sın noktasında idi, 20 küsur bin ton yapılabileceği 
ifade olundu. Fakat 10 gün evvel bize verilen 
bilgiye göre ancak 15 bin ton imalât yapılmış. 

Şunu da arz ediyorum; Türkiye'nin müşterek 
pazar gibi yeni bir konu ile karşı karşıya olan, 
geniş pazarı olan bir memlekette, cezri olarak 
memlekette süperfosfat imaline teşebbüs edildiği 
andan itibaren bu konuda Türkiye'ye madde sa
tan dışardaki firmalar da, alabildiğine fiyat dü
şürmek suretiyle mukavemeti kırmakta ve bu
nun için bu firmalar adetâ damping fiyatla bu 
maddeleri satmaktadır. Yine düşünmemiz lâzım, 
acaba bu damping fiyatla mukavemet kırılacak 
mı, kırılmıyacak mı? Çünkü daha evvel 1957 de 
çalışmaya başladı mukavemet kırıldı. Bu bakım
dan Türkiye'nin umumi istikameti, plânda da 
görüldüğü veçhile, memleketimizde gübrenin ima
lâtını hacmen artırmak ve bu itibarla maliyet fi
yatlarını düşürmek ve köylümüzü de behemehal 
muayyen bir devrenin hitamında ucuz gübreden 
faydalandırarak prodüktivitesini artırmaktır. Biz 
buna 1962 senesinde bir geçiş yılı olarak elkoy-
duk. önümüzdeki yılda daha müspet neticeler 
alabileceğimiz kanaatini taşımaktayız. 

Arz ettiğim gibi, doğrudan doğruya Bakanlı
ğımla ilgili bir konu olmamakla beraber, son de
fa Tarım Bakanı arkadaşımın da hazır bulundu
ğu bir toplantıda almış olduğumuz bir kararı ar
kadaşlarıma duyurmak için ikinci defa olarak hu
zurunuzu işgal ediyorum. Üzerinde ciddî olarak 
durduğumuz bir konudur. 

Granülasyon teşkilâtının imalâtını artırmak 
suretiyle, her halükârda tam kapasite ile çalış
masını temin suretiyle, bunun maliyet fiyatları
nı düşürtmeyi esas hedef ittihaz etmekteyiz. 
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Fakat muhterem arkadaşlarım, finansman 

meseleleri demin imar ve İskân Bakanı ile görü
şülen bir soru münasebetiyle de zikredildiği veç
hile kolayca halledilecek meselelerden değildir. 
Arkadaşımız gayet iyi niyetlerle temenni ediyor
lar ama bunun suyunu bulmak lâzımdır. Müesse
selerimizin malî imkânlarını sıhhatli kaynaklar
dan sağlamak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde 
enflâsyon tehdidi altına Türkiye tekrar girer ki, 
oradan kurtulmak ne kadar müşküldür, hepimiz 
bunu bilmekteyiz. Bu itibarla 1963 yılında ümi
dimiz odur ki; geçen yıllarla kıyas edilmiyecek 
seviyede bir istihsale bu süperfosfat fabrikaları 
ulaşabilecektir. 

Arkadaşımız gitmiş. Ben de bilvesile Yarım
ca'dakine gittim ve çok üzüldüm. Bir hangardan 
farksızdı arkadaşlar; bomboştu. Âni gittimdi de.. 

Bu bakımdan demin arz ettiğim gibi memle
ketimizde yapılmış bütün yatırımların en verimli 
şekilde çalıştırılmasına ait tedbirleri almak Hü
kümet olarak vazifemizdir. 

Hiçbir vekâlete bağlı olmadığı için, bırakma
dık. Nihayet, bütün ilgili bakan arkadaşların da 
hazır bulunduğu bir toplantıda karar verdik. 
«Zirai Donatım Kurumu bunu alacak ve kendi 
bünyesi içinde bir müessese olarak idare edecek
tir.» dedik. Tatbikatını bu sene göreceğiz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun, Mustafa Kemal Ka
ran. 

MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 
Arkadaşlarım, hakikaten gübre mevzuunda Sa
nayi Bakanının şimdiye kadar memlekette 
gösterdiği faaliyet şayanı şükrandır. Kendi
sine Türk çiftçisi adına bu mevzuda teşek
kür etmeyi bir vazife bilirim. Yalnız süper -
fosfat gübresinin Zirai Donatını Kurumuna 
devriyle onun vasıtasiyle bu fabrikaları ça
lıştırma yolunda Hükümetin karara gittiğin
den bahsettiler. Arkadaşlar, bu fabrikaların 
sermayesinin, bakanın da ifade ettiği gibi, yüz
de ellibiri kooperatiflere aittir. Kooperatif
ler dendiği zaman aklınıza diğer koopera
tifler gelmesin. Bu kooperatifler Pancar Eki
cileri Birliği Kooperatifleridir ve tamamiyie 
bugünkü durumlariylc Şeker Şirketinin vesa
yeti altında olan kooperatiflerdir. Bu koo
peratiflerdeki para çiftçinindir ama onları 
çalıştıran, idare eden ve ıbu kooperatifler adı-
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na rey veren tamamiyie Şeker Şir!-< tidir. Bu 
sebeplerle bu kooperatifler bu şirketin vesa
yeti altında olan kooperatifler olduğuna göre 
yüzde elli civarında sermayesi olan bu şir
ketin de şeker şirketinin idaresi altında bir 
şirket olduğunu kabul etmek iktiza eder. 

Yine, Türkiye'de Şeker Şirketinin, 50 - 60 
bin ton civarında olduğu kabul edilen, sü
per fosfat bübresi kapasitesi vardır. Şeker 
Şirketi Türkiye pancar çiftçisine 60 bin ton 
süper fosfat gübresi tevzi eder. O halde bu 
mevzu ile yakından, daha ziyade, Şeker Şir
keti alâkadardır. 

Şeker Şirketinin teşkilâtı bakımından çift
çi ile Zirai Donatım Kurumundan daha çok 
ilgisi vardır. Bu şirketin idaresinin Şeker Şir
ketinin elinde toplatılması, Seke t- Şirketi va
sıtasiyle idare edilmesi, zannediyorum daha, 
faydalı olacaktır, Şeker Şirketinin çiftçiye 
daha ucuza gübre temin etmesi mümkün ola
caktır. 

Sayın Bakan finansman zorluğundan bah
settiler. Ben zirai istihsali artırma yi ön plân
da tutan bir Hükümetin ve memleketin zirai 
verimini artırmak için, evvelâ, zirai faktör
lerden birinin gübre olduğunu nazan itiba
ra alarak, gübreye yapılacak yatırımların 
ön plâna alınması iktiza eder kanaatindeyim. 
Hükümetin bütün müşkülleri, yenerek bunun 
finansmanını temin etmesi ve zirai istihsali 
artırması ve bu suretle çiftçiye faydalı ol
ması şart ve elzemdir kanaatini taşıyorum. 
Eğer bu fabrikalar bugünkü durumuyla . bı
rakılırsa zaten felâkettir. Bunlar, Sayın Ve
kilin de ifade ettiği gibi bir hangardan başka 
bir şey değilclir. Ama Zirai Donatım Kurumu 
için bu yepyeni bir mevzudur. Şimdiye, ka
dar hep bilirsiniz, bu kurum hariçten gübre 
getirmiş ve satmıştır, ama bunda da muvaf
fak olmuş bir kuram değildir. 

Bugün 'hariçten gübre getirip satan firma
lar, daima Zirai Donatım Kurumuna reka
bet etmiş ve ondan çok daha ucuza mal sat
mışlardır. Bugün serbest piyasadaki süper 
fosfat gübreleri tonu 25 dolara kadar satıl
makta iken, Zirai Donatım Kurumu aynı güb
reyi kilosu 40 - 42 ıkuruştan yani, tonunu 400 -
420 liradan aşağı satamamıştır. Bu da, Zi
rai Donatım Kurumunun idari masraflarının 
maliyete ve dolayısı ile fiyata aksetmesinde 
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ileri gelmektedir. Bu fabrikalar da Zirai 
Donatım Kurumuna verilirse, Zirai Donatım 
Kurumuna biç meşgul oLmadığı yeni bir mev
zu verilmiş olacak ve belki kurumun da bo
calaması evvelâ bu fabrikalar üzerinde ola
caktır. Halbuki bugün mevcudolan ve haki
katen sermayesinin yüzde 51 inder. fazlası 
kooperatiflere aidolan Şeker Şirketi, bu fab
rikaları idare ederse zannediyorum ki, çift
çiye daha faydalı olacak ve daha ucuz gübre 
imali mümkün olacaktır. 

Bir de Sayın Balkan, hariç firmaların fiyat 
kırarak dampinıg yaptıklarını ve bu suretle bu 
işi kösteklediklerini ifade buyurdular. 

Arkadaşlar; Türk çiftçisi ihariçten .gübre it
haline taraftar değildir. Bilsin ki, yerli sanayi 
'bunu kaliteli ve ucuz ve 'bol temin edecektir. 
Fakat çiftçi bilirse ki, ne olduğu belirsiz, .ge
lişi 'güzel ıbir fabrika bu işi yapmaktadır ve bu 
fabrikanın bir mesulü yoktur. İmalâtının yüz
de (60 - 70 i fabrikasyon masraflarına harcanı
yor ve kendisi yüksek fiyatla gübre temin edi
yor. Bu şartlar altında elbette iki, ıhariç pazar
lardan ıgübre alınacaktır. Nitekim, geçen sene
ler Türkiye çiftçisi hariçten süper fosfat güb
resi almıştır. Çünkü, süper fosfat gübresi /hariç
ten kilosu 20 kuruşa kadar, .en iyi granüle etv-
saflı olmak üzere ve naylon torbalar içinde ge
tirilmiş ve teslim edilmiştir. Bizim fabrikaları
mızın mamulât} ise, yalnız fabrikasyon olarak 
teslimi kilosu 40 kuruştur ki, çiftçinin ayağı
na altmış kuruşa gelmiştir. Elbette ki, çiftçi 
•dışarıdan gübre almaya mecbur .olacaktır. Çün
kü zaten Türk çiftçisi tarlasına dökmesi lâzım-
gelen gübreyi, bu şartlar altında, dökme imkâ
nını bulamıyaeaktır. Fabrika büyük teşkilâtı
na nazaran çok ehemmiyetsiz bir çalıış'm>a yapar, 
bu suretle .gübrenin fiyatı 198 kuruşa çıkar. 
Hallbuki arkadaşlar, gübrenin .bütün maddele
rini inceliyerek ihesabedensek ve bu yekûnun 
üzerine imalât masrafını da bindirirsek 19,80 e 
süper fosfat gübresini Türk fabrikaları imal 
etmek imkânını sahip demektir. Hal böyle iken 
40 kuruşa süper fosfat imal edilirse, bu 21 kuı- • 
ruşluk farkın nereye gittiğini sormak Türk 
çiftçisinin hakkı olacaktır. Bizim .de, Türk Mil
letinin temsilcisi olarak, mebusu olarak bu ko
nuyu buraya ıgetirmemiz tabiî -vazifemiz ola
caktır. 

2 .1.1963 O : İ 
Bunun dalha iyi etüt edilerek Şeker Şirketi

ne verilmesi daha faydalı olacağı kanaatinde
yim. Hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 

(Burdur) — Bir hususu bilhassa tavzih etmek 
için (huzurlarınızı işgal ediyorum. Şeker Şirke
tine bâzı kooperatiflerin ortak olmalarından 
baihsetti arkadaşım. Tariş de, Çukobirlik de his
sedardır. İktisadi Devlet Teşekküllerinden Sa
nayi Bakanlığına bağlı .olanların bir milyon kü
sur hisseleri vardır. Ticaret Bakanlığına bağlı 
olanların ise Ihisseleri üç milyon üç yüz bin lira 
kadardır. Ticaret Bakanı arkadaşım, demin, se
rak Tarişin ve gerekse Çukobirliğin Bakanlık 
tarafından, yetkili kılındığını, Bakanlığa bağlı 
bulunduklarını ve hisselerini devredebilecekle-
rini .söylediler. Ben aynı kanaatteyim. 

Tariş ve Çukobirlilr, bunun idaresiyle meş
gul olmamaktadır. Esasen kuruluş esnasında 
Ziraat Bankasının açtığı krediyi kendi zimme
tine geçirmiştir. Bu çalışmasiyle bu borçtan 
kurtulacaktır. 

Bizim aldığımız karar şudur: İktisadi Dev
let Teşekküllerine devredecekler. Kooperatif
lerden devretmek istemiyenler varsa devretmi-
yecektir. Pancar ekicileri, «Ben burada hissedar 
olacağım» derse devam edecektir. 

Şimdi arkadaşlar, 10 teşekkülü Ihisısedar yap
tığımız anda mesuliyet ufalanmakta, 'hiçbir te
şekkül işi benimsememektedir. Tatbikat budur. 
Yalnız her konuda İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde görülen bu marazın tesbiti kolaylıkla 
mümkündür. Bu itibarla Zirai Donatım Kuru
mu kanunen vazifelidir. Bu şekilde teşekkülleri 
vazifeli kılmak bugün Hükümet için en isabetli 
tedfbir olarak görülmektedir. Şeker Şirketinin 
vazifesi bu değildir. Bu kanunlar huzurunuza 
gelecektir. Bu kooperatiflerin seçimleri bir se
çim mücadelesi içinde .geçmekte ve bu şekilde 
cereyan etmektedir. Ben şahsan, mesul bir far
ikadasınız sıfatiyle, bu kooperatiflerin idare he
yeti seçiminde böyle bir mücadelenin devamı
na taraftar değilim, 'zedelenecektir. Bu itibarla 
pancar ekicileri kooperatifi kendi vazifesini 
görür. Ama kanunen kurulmuş, kendisine mu
ayyen vazifeler verilmiş ve Hükümetin mura
kabesine tabi Zirai Donatım Kurumu İktisadi 
Devlet Teşekküllerine ait kooperatifler devret
mezse alacak değildir, kanunen yapması lâzım-
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gelen 'bir vazifeyi Etibank ve Sümerbaniktan 
çok daıha iyi yapabilecektir. Bizim yaptığımız 
kanuna uygun, sıon derece rasyonel çalışma im
kânı hazırlıyan bir teşebbüstür. 

Bu itibarla önümüzdeki yılda, bugüne ka
dar edindiğimiz kanaat ve bütün gayretlerimi
ze rağmen, 1962 de elde ettiğimiz netice daha 
ileri bir netice olmıyacaktır. Kaldı ki, bugüne 
kadar hariçten ithal ettiğimiz fosforit Adıya
man ve Gaziantep dağlarında bulunmaktadır. 
Asit sülfürik, Murgul'da bulunmaktadır ve bir 
tanker ile nakledilecektir. Bu husus üzerinde 
1962 de tatbika geçilmiş ve fakat sülfürik asit 
naklinde özel bir tankere, özel yapıda, sülfürik 
asidin nakline müsait yapıda bir tankerimiz ol
madığından daha ilk seferde tanker arıza yap
mıştır. Bu itibarla, Hükümet Türkiye'de gübre 
politikasını, memleket içindeki sarfiyatı değiş
tirmek ve çiftçiye bol miktarda gübre vermek 
suretiyle satmalma gücünü artırmak Hüküme
tin üzerinde durduğu bir politikadır. 

Demin arz ettiğim gibi, ben Sanayi Bakan
lığı ile ilgisi nisbetinde bununla meşgulüm. El
bette mesul arkadaşlarımız benden daha ileri 
seviyede ve arkadaşımızı tatmin edecek şekil
de suallerini cevaplandırırlar. Sorularını Tica
ret ve Tarım Bakanlarından sordukları takdir
de benden daha çok tatminkâr cevap alacak
lardır. Benim burada vazifem, bir sınai tesi
sin memlekete yararlı olmasına gayret etmemi
zin imkân ve şartlarını hatırlatmaktan ibaret 
kalacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sakarya Milletvekili Musli
hittin Gürer yoklar. Soru, gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

26. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Devlet İstatistik Enstitüsünde bulunan 
ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/470) 

BAŞKAN — Sayın Necmeddin Küçüker bu
rada. ilgili Bakan yok. Soru gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 
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27. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz*wı/i, 

kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen nahiye 
müdürleri, tahrirat kâtipleri ve nüfus memur
larının adedine dair soru önergesi ve İçişleri Bia-\ 
kanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm sözlü cevabı (6/471) 

BAŞKAN — Saym Talât Oğuz buradalar. 
Sayın İçişleri Bakanı da buradalar. Soruyu 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı bulunan sorumun Dahiliye 

Vekili tarafından şifahi olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Talât Oğuz 

1. Vekâletinize bağlı ve kadrosuzluk sebe
biyle terfi edemiyen nahiye müdürleri, vilâyet 
ve kaza tahrirat kâtipleri, kaza, vilâyet kâtip 
ve nüfus memurları var mıdır ? 

2. Kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen 
bu memur ve kâtiplerin adedleri kaçtır? 

3. Kaç seneden beri kadrosuzluk sebebiyle 
terfi edememektedirler? 

4. Yukarda bahsi geçen grupun kadrosuz
luk sebebiyle terfi edememelerinden mütevellit 
mağduriyetlerinin telâfisi için vekâletinizce ne
ler düşünülmektedir? Bu hususta bir intibak 
kanununun hazırlanılmasmda her hangi bir ih
zari çalışma var mıdır? 

5. Kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen 
bu memurların durumunu Memurin Kanunu ve 
Anayasa mevzuatı muvacehesinde ve diğer me
murlara ait terfi kanunları karşısında ıgayrı 
âdil hakkaniyet ve nesafet dışı bir muamele 
olarak mütalâa ediyor musunuz? 

BAŞKAN — içişleri Bakanı. 
İÇIŞLERI BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 

(C. Senatosu Ankara Üyesi) — Muhterem arka
daşlarım ; Mardin Milletvekili Sayın Talât 
Oğuz'un kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen 
bucak müdürleri, tahrirat kâtipleri ve nüfus me
murlarının adedine dair sözlü soru önergesini 
cevaplandırıyorum: 

1 - 2. Kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen 
memur ve kâtiplerin adedi 603 olup bunlardan 
304 adedi nüfus memur ve kâtipleri, 299 adedi 
il, ilçe tahrirat kâtipleri ve 26 adedi de meslek 
kursu görmedikleri için kadro verilemiyen bu
cak müdürlerinden ibarettir. 

K.ÂA tttrc 
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0. İl tahrirat kâtipleri 1954, ilce tahrirat 

kâtipleri 1957, il ve ilçe nüfus memur ve kâtip
leri de 1959 yılından beri terfi edememektedir
ler. 

4 - 5. Bakanlığımız tâli memurlarının bu du
rumlarını ıslah etmek gayesiyle değerli arkadaş
larımızın yaptıkları : 

1. «İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşki
lâtında çalışan az maaşlı memurların maaş inti
bak dereeeleri hakkındaki kanun» teklifleri, 

2. «İçişleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu» 
ve 

3. «İçişleri Bakanlığı Teşkilâtında çalışan 
küçük dereceli memurların maaş ve dereceleri 
hakkında kanun» teklifleri Millet Meclisine sevk 
edilmiş olup halen Bütçe Komisyonunda incelen
mektedir. 

Sayın milletvekillerimizin bu tekliflerinin 
bir an evvel kanuniyet iktisabetmesijde geniş 
bir memur kütlesi ciddî sıkıntılardan kurtarıl
mış olacaktır.. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) —.Çok muhterem 

arkadaşlarım.; vakit bir hayli geçtiğinden dola
yı, fazla konuşmak suretiyle, huzurlarınızı işgal 
etmiyeceğim. Yalnız bu memur züırîresi hakkın
da birkaç kelime ifade etmek suretiyle, huzuru
nuzdan ayrılacağım. 

Sosyal adaletten, içtimai adaletten nasibini 
alamıyan ve her türlü maddi ve mânevi ıstırap
lar içinde kıvranan ve her türlü vazife ve mesu
liyet duygusu altında bulunan, muhtelif yerler
de ifayı vazife eden, muayyen bir grup memur
larımız vardır ki, biraz evvel Sayın Dahiliye Ve
kilinin ifade ettiği gibi, bu Anayasamızın icabı 
olan ve Memurin Kanunu muvacehesinde her üç 
yılda bir, memurun terfi etmesi iktiza ederken 
maalesef, Devlet kadrosunda, âmme hizmeti kad
rosunda ifayı vazife eden, mesuliyetini müdrik 
bu memurlarımız yıllardır terfi edememekte
dirler. Yeni bir kanun hazırladığını, bunun Büt
çe Komisyonunda müzakere edilip yakında Mec
lise geleceğini yüksek huzurlarınızda müjdele
dikleri için kendilerine teşekkürlerimi arz et
mek isterim. Yanlız, bu.memurların ıztırapları-
nı huzurunuzda ifade etmeme vesile teşkil ede
cek bir kaç hususu da ifade etmeden geçemiye-
ceğim. 

2 .1 .1963 Û : 1 
Erzincan vilayetinin Kemaliye kazasında 

bir nüfus kâtibi, 34 yıldır hizmeti var, 20 sene
dir terfi edememiştir. Bolu vilayetinin Gerede 
kazasında bir memur 38 sene devlete hizmet et
miştir. 24 yıldır terfi edememiştir. Yine Grere
de kazasında 38 senelik nüfus memurluğu hiz
meti vardır, 40 lira asli maaş almaktadır, 20 se
nedir terfi edememektedir. 

Yine Istanbulun Şile tahrifat kâtibi 30 sene
lik memurdur, 30 lira asli maaş alıyor, 25 sene
dir terfi edememektedir. 

Yine Cemal Koç, Gümüşhanenin Torul kaza
sının nüfus kâtibi, 41 senelik hizmeti vardır, 26 
sendir terfi edememiştir. 

Kayseri, İncesu kazasının nüfus memuru ar
kadaşımız 47 yıldır devlet hizmetnde saçlarını 
ağartmıştır, 32 senedir terfi edememiştir. 

Muhterem Dahiliye Vekilinin, 'bu kütlenin ıs
tırabını dile getirmesini ve bu kanunun biran 
evvel Bütçe Komisyonundan çıkarmak suretiyle 
himmetlerini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Bendeniz çok kıymetli Talât Oğuzdan bir ri

cada bulunacağım. 
Biraz evvel, sanki Riyaset Divanı ile arala

rında bir ayrılık varmış gibi beyanda bulundu
lar. Zabıtlardan buldurdum; kendilerinin bulun
duğu birleşimde Bakanın bulunmaması dolayı-
siyle, geri bırakılan bir sözlü soru, kendisinden 
bir evvelkinde dikkate alınmış ve cevaplandırıl
mıştır. 

(«Zaptın tarihi nedir?» sesleri) 
12 . 9 . 1962 gün ve 115 nci Birleşim tutana

ğında. Bu noktada bir ihtilâfımız olmadığını 
zannediyorum. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Bu mevzuda usul 
hakkında, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, hatırlatmak üzere bah
setmek istedim. Şimdi usul hakkında söz olmaz. 
12 . 12 . 1961 tarihli 25 nci Birleşimde de aynı 
şekilde Bakanın bulunmaması sebebiyle vuku 
bulan bir işlem daha var. Orada da aynı şekilde 
sorunun cevaplandırılmış olduğunu görecekler
dir. Şimdi artık bu hususta, söz veremem. 

28. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu'nun Araç ilçesi Merguze ve 
Taşpmar karakollarında' vatandaşların dövüldü
ğünün doğru olup olmadığına dair soru önergesi 
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ne İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile Adalet 
Bakam AbdülhaJc Kemal Yörük'ün sözlü cevap
ları (d/473) 

BAŞKAN — Sayın Özdiknıenli?... Buradalar. 
Sayın İçişleri ve Adalet Bakanları?... Buradalar. 
Soruyu okutuyorum. 

27 . 11 . 1962 
T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Sayın Dahiliye ve Ad
liye Bakanları tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını saygı ih1 rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Ali özdiknıenli 

1. Kastamonu'nun Araç kazası Mergüze na
hiyesinde üç ay kadar evvel vatandaşın. Mergüze 
ve' Taşpınar karakolunda dövüldüğü doğru mu
dur? 

2. Burada dövülen Kâmil Kertiş, Ali Tınık, 
Kecep Cebeci, Mehmet Yelen, Mustafa Yelen ve 
Cafer Ünsür'üu Hükümet tabipliğince alınmış ra
porları var mıdır, varsa kaçar gün iş ve gücün
den kalmıştır? 

3. Adı geçen şahısları döven Ali Rıza «Konuk 
ile Boyalı karakolunda onbaşı Mehmet ile Taşpı
nar Onbaşısı Kâmil haklarında ne gibi bir mua
mele yapılmıştır? Takibat varsa ne safhadadır ve 
adı geçen kimseler halen aynı yerde vazifeli mi
dirler?. 

BAŞKAN •— Sayın İçişleri Bakanı. 
I ÇİŞLERİ BAKANİ HIFZI OĞUZ BEKATA 

(O. Senatosu Ankara. Üyesi) — Muhterem arka
daşlar, Araç. ilçesine bağlı Mergüze Jandarma 
Karakolunda Ali Tınık. ve arkadaşlarına kanun
suz işlem yapıldığının doğru olup olmadığına 
dair Kastamonu Milletvekili Sayın Ali özdik
nıenli tarafından verilen sözlü soruyu cevaplan
dırıyorum : 

Bu mevzuda Bakanlığımıza intikal ettirilen 
şikâyetler tetkik ettirilmiştir. Tetkikat neticesi
ne göre durum şudur : 

Araç. ilçesinin Mergüze bucağına bağlı Kızıl-
o.Uer köyünün tlyasağa mevkiinde Devlet or
manlarında kesim yapan müteahhitlere 15 . 8 . 
1962 günü gecesi saat 22,30 sıralarında, meçhul 
kimseler tarafından tecavüz edildiği, tecavüzün 
m ütaahh iti eri korkutup kaçırtmak maksadına 
matuf olarak Mergüze bucağına bağlı Belçal kö
yünden Hakkıoğlu 1926 doğumlu Mehmet Ye-
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len'in tahriki ile Kuzyaka bucağına bağlı Arızi
ye! mam köyünden Mustafaoğlu Kâmil Kertiş ile 
Belçal köyünden Raşitoğlu Mustafa Yelen tara
fından av tüfekleriyle 5 - 10 el ateş etmeleri 
şeklinde vukubulduğu, hâdise ile alâkalı olduk
ları kanaatine varılan Cafer Unsur, Recep Bo
yacı, Mehmet Yelen, Ali Tınık'm aleyhlerinde 
yeter delil bulunmadığından serbest bırakıldık
ları, diğer ikisinin tevkif edildikleri öğrenilmiş
tir. Örerek tevkif edilenlerin, gerekse aleyhinde 
yeter delil bulunmadığından serbest bırakılan
ların adliyeye, jandarma uzatmalı onbaşı Meh
met Çinek, Kâmil Yerlikaya, er Hüseyin Ulu-
çay, Ömer Yılmaz, Ömer Bilgin tarafından dö-
ğüldüklerinden bahsile şikâyet etmeleri üzerine 
jandarma mensupları hakkında adliyece tah
kikata girişildiği ve tahkikatın hazırlık safha
sında bulunduğu, şikâyetçilerden Mehmet Ye-
len'in 15, Ali Tınık'm 25, Cafer Unsur'un 15, Kâ
mil Kertiş'in 3, Mustafa Yelen'in 8, ve Recep Bo
yacı'nm da 7 günlük rapor aldıkları anlaşılmış
tır. ..._., .,-.'.<,. ,;,'' 

Bu durum muvacehesinde; 
1. tdare dayak hâdisesi üzerinde ehemmi

yetle durmuştur. 
2. Karakolda dayak atılma ve işkence ola

yı adliyeye intikal ettirilmiştir. 
3. Hâdiseye sebebolaıı asıl meselenin fail

leri de bulunarak adliyeye teslim edilmişlerdir. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı. 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Çok muhte
rem arkadaşlarım; bendenizin de mâruzâtım 
muhterem arkadaşım Hıfzı Oğuz Beyefendinin 
mâruzâtlarının aynı olacaktır. Kastamonu Mil
letvekili Sayın Ali özdiknıenli tarafından Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına verilen 2 7 . 1 1 . 
1962 günlü sözlü soruda : 

1. Araç kazası Mergüze nahiyesinde bâzı 
vatandaşların karakolda dövüldüğünün doğru 
olup olmadığı; 

2. Dövülenlerden Kâmil Kertiş, Ali Tınık 
ve arkadaşlarının tabipten alınmış raporları 
mevcudolup olmadığı; 

3. Bu şahısları döven jandarma erleri hak
kında ne gibi bir muamele yapıldığı, takibatın 
ne Safhada bulunduğu, ve bunların aynı yerde 
vazifeli olup olmadıkları, 
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rınca açıklanması istenilmiş bulunmaktadır. 
Bu bapta Bakanlığımızca yapıları inceleme 

sonunda : 
1. Mergüze nahiyesi Orman Bölgesinin ll-

yanağayı mevkiinde kesim ve çekim işlerinde ça
lışan bâzı kimselerin, bu arada müştekilerin, mii-
taahhidin çadırına kurşun attıkları hakkındaki 
şikâyetin "tahkiki ile meşgul olan jandarma ko
mutanı ve erleri tarafından, müştekilerin kara
kola götürülerek silâh atanları söyletmek mak-
sadiyle dövüldükleri iddia olunmuştur. 

(Keyfiyetin doğru olup olmadığı tahkikat so
nunda anlaşıl acaktı r.) 

2. Dövüldükleri iddia olunanlardan Ali Tı-
tıık, Mustafa Yelen, Kâmil Kcrtiş, Mehmet Ye
len ve Oafer haklarında tabiplikçe rapor veril
miştir. 

.'}. Bu şahısları dövdükleri ileri sürüten jan
darma komutan vekili ve bâzı jandarma erleri 
hakkında, müsnet suçun adlî bir tahkikat sıra
sında işlenmiş olması itibariyle, Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun 154 ve Hâkimler Ka
nununun 105 ve 116 ncı maddeleri gereğince 
Bakanlığımızca tahkik izni verilmiş olup, halen 
tahkikata devam olunmaktadır. 

Arz olunur. 
BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Ali Özdik-

menli. 
ALI ÖZDİKMENLÎ (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlarım, bu soruyu iki noktadan sor
muştum. Birincisi, hâdiseyi, hakikattin gözle
rimle gördüğüm için, hâdise buraya intikal eder, 
belki ibret dersi olur ve her hangi bir vatandaşa 
bu şekilde bir muamele yapılmaz ümidi; ikincisi 
de, ilgili vekillerin nasıl bir cevap verecekleri 
düşüncesi idi. 

Verilen cevaplara teşekkür ederim. Yalnız 
çok kısa olarak şu ciheti arz etmek isterim; bu 
vatandaşlar dövüldükten sonra Kastamonu'da 
benim gibi çok kişiler de gördü. Eziyet şekli şu 
şekilde olmuştur : 

Ali Tınık'm koltuklarının altı akmaktadır. 
Jandarma iki yumurtayı kızgın hale getirdikten 
sonra bu şahsın koltuklarının altına koymuş ve 
sonra kollarını bağlamıştır. Bu kızgın yumur
taların açtığı yaralar halen iyileşm emiştir. "Kâ
mil ismindeki vatandaş ise dövülmekten dolayı 
kan kusmaktadır. Diğer birisinin dipçikle vurul
ma neticesi çene kemiği kırılmıştır. Halen bunun 
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tedavi imkânı bulunamamıştır. Nihayet âdi bir 
suçtur. Olsa olsa Oeza Kanununa göre ikrar ma
hiyetinde olan suç dolayısiyle 5 kişi 5 gün 5 gece 
karakol karakol gezdirilmiş ve muhtelif karakol
larda dövülmüş, bununla da yetinilmemiş, bir 
orman içine götürülüp tekrar dövülmek suretiyle 
eziyet edilmiştir. İnşallah böyle bir şeye bir daha 
raslamayız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN - - Soru cevaplandırılmıştır.' 

,2.9. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmeu-
li'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi M er güze Bölge 
Şefi Ali Sönmez hakkında bir şikâyet bulunup 
bulunmadığına dair. Tarım ve İçişleri Hakanla
rından sözlü sorusu (6/474) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı efen
dim? Burada, Tarım Bakanı yok. Soru gelecek 
bi rl eşime bırakıl m ıstı r. 

30. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'in, 
ağır tonajlı kamyonlara fabrika tonajından çok 
daha düşük ruhsal ve plâka verilmesi hakkın
daki tutumun düzeltilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair soru öneri/esi v_c içişleri Ba
kanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın sözlü cevabı (d/475) 

BAŞKAN ----- Soru sahibi buradalar mı? Bu
rada. Sayın Bakan buradalar, soruyu okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun İçişleri Bakanı ta

rafından cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz 
ederim. 

Bolu Milletvekili 
Ahmet Çakmak 

Müşahede olunduğuna, göre; ağır tonajlı 
kamyonlara, darası da eklenip (15 ton) had ka
bul edilerek, fabrika tonajından çok daha düşük 
ruhsat ve plâka verilmektedir. 

Bu durum, meselâ 12 fabrika tonluk bir kam
yonun '10 ton darası ilâve •edildiğinde 15 ton 
tahdidine göre yalnız 5 ton yük taşıması gibi 
garip ve tuhaf bir vaziyet doğurduğu gibi, millî 
servetin ziyama da sebebolmaktadır. Binnetice; 

1. Bu karar Bakanlığınız tarafından mı 
alınmıştır, böyle ise, hangi sebep ve zaruretlerle 
bu yola gidilmiştir! 

2. İthaline müsaade olunmuş ve fabrika to
najı belli bir kamyonun, tonajından çok eksik 

I yük taşıtılarak, sahibine resmen ziyan vermenin 



\ 
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hukuk devleti ile ne derece bağdaşması mümkün
dür? 

3. Bu kanunsuz ve sakat tutuma son. veril
mesi düşünülmekte midir? 

BALKAN — Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEK-

ATA (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, ağır 
tonajlı kamyonlara fabrika tonajından çok dü
şük ruhsat ve plâka, verilmesi hakkındaki tutu
mun. düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmediği
ne dair Bolu Milletvekili Alımet Çakmak tara
fından verilen sözlü soru önergesini cevaplandı
rıyorum. 

Bir aracın yüklü veya boş olarak aynı dingi
le bağlı tekerlekleri vasıtasiyle zemine intikal 
eden ağırlık dingil ağırlığıdır. Bu ağırlık Ba
kanlar Kurulunca kabul edilen 5/1102 sayılı 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı maddesi 
O bendine göre dingil başına 8 ton olarak ka
bul edilmiş bulunmaktadır. 

Bu, iki dingilli araç için 16 ton 3 ve daha 
i'azla dingilli araç, yar] römorklu araç, bir veya 
iki römorklu katarlarda, en ön ve en arka din
gil eksenleri arasındaki mesafeye göre araç veya 
katar toplam ağırlığı 36 tona kadar çıkabilmek
tedir. Fazla yükleme yapılmasını gerektiren za
ruri ve istisnai hallerde yolun durumu göz önün
de tutulmak trafik emniyetine halel verilme
mek ve gösterilen lüzumlu tedbirlerle, Kara
yolları Genel Müdürlüğünden ruhsat alınmak 
şartiyle nakliyat yapılması da mümkündür. 

Esasen bu mecburiyet Karayollarımızm inşa 
standartları bakımından ihdas edilmiştir. Aksi 
takdirde Karayollarımızm tahribatı yüzünden 
doğacak zararların telâfisi daha fazla meblâğın 
sarfına sebebolacaktır. 

2. İthaline müsaade olunmuş fabrika tonajı 
belli bir kamyonun yüksüz ağırlığının fazlalığı 
sebebiyle yüklü haldeki ağırlığı tahdit edilen 
tonajdan çok fazla olması ve bu cins taşıtların 
milyonlarca lira ile inşa edilen Karayollarımızı 
tahribetmeleri yüzünden fabrikalar tnca tâyin 
edilen tonajın tatbikine müsaade edilmemektedir. 

Bu tahdidin gayesi yollarımıza sarf edilen 
milyonların heba edilmemesidir. Bununla bera
ber bu tip kamyonların memlekete ithali ile sa
tın alan vatandaşların zararlara uğramamaları 
Dış Ticaret rejimine dair ithalât yönetmeliğinin 
30 ncu maddesinde Tüzük esaslarının ithalden 
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I (ince aranması suretiyle temin edilmiş bulıınm.ak-
I ladır. 
I 3. Ytıkardaki maruzatımız çerçevesinde orta

da kanunsuz ve sakat bir tutum bulunmadığı ketı-
I diliğiuden anlaşılacağı cihetle, son verilmesi 

şeklinde bir düşünce bahis konusu değildir. Arz 
I ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Çakmak. 
AHMET ÇAKMAK (Kastamonu) — Muh

terem arkaldaşlanra, filhakika sonradan yap-
I ırı iş olduğun ti t et ki kata göre kamyonların to

naj durumu Sayın Bakanın azı evvel ifade 
ettiği,5/1102 sayılı Karayolları Trafik Tüzüğü 
ile tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak ıbu tüzük 5.5.1961 tarihinde yürür
lüğe g'irınıiişitlr O tarihten bu yana talhdit dı
şında bulunan, yani darasiyle yükü 16 tonu 
aşan vasıtalar daima ithal edilegelmekte ve 
satışı da yapılmaktadır Esasen memleketimi-

I zin bünyesi icalbı dalha istifadeli ve ekonomik 
i nakliyat yapılaibitmesi de, bu tahdit dışında 
I kalan 'kamyonlarla ımümküıı olmaktadır 

önergemde de bir nelbze arz ettiğin* gibi 
I bulgun en revaçta olan kamyonlar Volvo, Va

li is ve Man 'kamyonlarıdır. Bunların fabrika 
I tonajları 12 - 15 tona kadar çıkmaktadır. Bu-
j nuıı yanında 8 - 9 - 10 ton kadar darası bulun

maktadır. Bu kamyonlar, tüzükte taıhdidedi-
len iki dingilli evsafa dâhil olup 10 ton - dara 
ile iberaiber - falbrika tonajı1 15 - 12 tondan daha, 
az, 7 - 8 tondan fazla yük taşıyamamak gibi 

I ıbir tahdide böyle talbi tutmuşı oluyorlar. 

İçişleri .Bakanlığı 6085 sayılı Trafik Kanu
nunun 75 nc'i maddesinde zikredilen Ve Kara-

j yolları Trafik Tüzüğünü hazırlıyan 8 Bakan
dan 'birisidir". Bu (bakı'mdan, ruhsat vermek ve 

I kontrolünü yapması itibariyle muhatap İçişle
ri Bakan!lığıdır. Mademki karayollarümız tona
jı büyük iki dingilli kamyonlara 'müsait değil, 
şu halde niçin Ticaret Bakanlığı İle koordine 
çalışın az ve yazılmalarla neden aralarında böyle 
satışı ve ithali serfljest koniyonların ithaline 
mâni olmazlar? Bu kamyonları! 150 - 250 bin 
liraya, alıp trafik. ıbürOsuna gelen, şahsa, bu kam
yona 7 - 8 tonldan fa:zla yükliyemeizsiıı denir. 
Ve' ıbu suretle iealbrnda bizzarure 7 tonluk ruih-

I sat alıp, omdan sonra da yollarda (bâzı istismar
lara yol açacak şekilde ıbir muamele tekemmül 

I eder. 
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(Bendeniz derim 'ki, artık tavşana kaç, tazı

ya tut şeklindeki idare, idarei maslahat şek
lindeki tutum sona ersin ve bu suretle vatandaş 
da ne yapacağını, ne şekilde hareket edeceği
ni bilisin. Yanın acaba bir değişiklik mi ola
cak şeklindeki endişeyi sıyırıp atsın ve daha 
rahat bir şekilde çalışabilsin. Şu halde alın-
ımış olan bu kamyonlar, ithal edilenler ve va
tandaş tarafından satmalınmış olanlar ne ola
caktır? Bunlara ruhsat verilmezse millî servet 
tilmize bir zarar yüklenmiş olmayacak mıdır? 
•Zira 15 tonluk bir kamyona 6 - 7 ton yük vur
mak demek, onum amortismanını dahi karşıla
mamak demektir. Sayım İçişleri Bakanının da 
bahsettiği tüzüğe, Bakanlar Kurulunun (bir âza
sı olarak diğer Bakan arkadaşlarını da yardı
ma çağırmak suretiyle bir çare bulmasını bil-
hasta istirham ederim. Bu suretle Ibir düzensiz 
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durum son bulmuş olacaktır. Şimdiye kadar 
yapılan muamele şüphesiz kanuni muameledir 
fama bu icraat da, fiiliyat da kanuni değildir. 
Vatandaş zarar etmekte ve mutazarrır olmakta
dır. Şu halde buna Ibir çare bulunması, katî 
düzene bağlanması eğer karayolları müsait 
değil ise, buna göre bir tedbir alması gerekir. 
Eğer yapılmış ithalât var ise, satmalıma duru
muna göre karayollarının takviyesi ieabedi-
yorsa takviyenin yapılmasını istirham ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 
(Ankara) — Gereği yapılacaktır. 

(BAŞKAN — 'Soru cevaplanmıştır. 
ıSaym arkadaşlar, vakit çok geçmiştir. 

4.1.1963 Cuma günü saat 15 ite toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

7. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

1. — Murgul Bakır İşçileri Sendikası İdare 
Heyetinin, Millet Meclisi Başkanı ve üyelerinin 
yeni yılını kutlıyan ve haşarılar dileyen telgrafı 
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İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlerle ilgili kanun 

tasansma verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçler 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şülkrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem Ozcan 

AMASYA 
R-egaıt Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
İsmail Gence 
ibrahim Imirzahoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
240 
232 

0 
8 

204 
6 

[Kabul 
ANTALYA 

Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Keriımoğlu 
Nihat 8ıı 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Fennî Isümyeli 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Zeki BaHfcacıo-ğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Dennir 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Hükmet Akalım 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paiksıoy 
Ahmet Türkel 

edenler] 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

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

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İbrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Recai lakenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 

Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettm Karaca 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemaleılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz; 
N'izamettin Erkmen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İÇEL 
Mazhar Arı kar 
Mehmet Ali Arşla» 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
İhsan ön al 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
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İSTANBUL 

Cihad Baban 
Suphi Baykaım 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip T ahir Burak 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Kesıkin 
Ali özdikmenii 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Afodülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 

Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Aituğ 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişöhirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bay azı t 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 

2.1.1963 O : 1 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hikoi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
tlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demireoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güle> 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz AkçaJ 
Arif Hikmet Oürıer 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf UIUROV 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 

Hâmit Kiper 
Osman Şahinoğlu 

SİVAS 
Adil Alıtay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 

TOKAT 
H. Ali Diz/man 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentı^ 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 

ADANA 
Kemali Sanibrahimoğlu 

ANKARA 
Osnuan Bölükbaşı (î.) 

[Çekinserler] 
Mustafa Kemal Erkovan 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KONYA 
Ahmet Gürkan 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
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ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu -
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Melım e+ öz bay 
AFYON KARAHÎSAR 
VeM Başaran 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıaa Pol'at 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raii Aybar (B.) 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete (B.) 
Hbrahim Sıtkı Hatip-
oğta 
Emin Paksüt 
Üyıas Seçkin (B.) 

ANTALYA 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Mhat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Oihat Bdlgehan 
Ahmet Aydm Bolalk 
Kaya Buluit 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Er lyaoğlu 
Ahm«t İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiıito^luı 

[Oya kattlmtyanlar] 
BİLECİK 

Şadi Binay 
BİNGÖL 

H a l t Rıza Ünal 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nactör Yavuzıkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Baha Cemal Zağra 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Baş. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Necmi Ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobaaıoğıhı 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Âtrf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 
Yusuf Aatooğlıı (B.) 
Vefik Pirinçcdoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
llhami Ertem 
Nazmd özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naoi Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
İbrahim Ethem Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
HaMs Bayramoğlu (1.)' 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin BereketoğJu 
(t) 
Abdullah öilli 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Sekip İnal 
SaMı Zorlu ( t ) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci Öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı TeMnel 
Sabri Vardarlı 

Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şeref Baıkşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şimasi Osıma 
Tjebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Avnd Doğan 
Fethi Doğanıçay 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret FMiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kafh 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Fakih özfaki ı 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Ertbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
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MALATYA 

ismet İnönü (Baş
bakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatib-
oğlu 
Yakııp Kadri Karaos-
manoğlu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
AH Hüdayioğlu 
Adnan Kara küçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğhı 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Gevat Yalçın 

SAKARYA 
Hami Tezkan 

SAMSUN ! 

Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (î. Ü.) 

SÎÎRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebatı Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Grüner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin B&ybura 
Mehmet Kazova (t.) 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 

Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ura! 
Zeki Yagmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kadri Erogan 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ahmet Tahra kılıç 

YOZGAT 
îsmot Kapısız 
Tnrtîut Nizamı oğlu 
Celal Sungur (î. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Yusuf Ziva Yücebilgiu 

I Açık üyelikleri 
Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

1 
1 
1 
ı 

Muş 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YtKıMlİI>ÖM)ÜNıCÜ iRtRI/KŞİM 

2 . 1 . 1963 Çarşamba 

Saat: 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Sayın milletvekillerinin bâzılarına izin 

verilmesi hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi 
(3/459) 

2. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in Tür
kiye'nin genel dış meseleler karşısında güttüğü 
politika ve NATO, Ortak Pazar, Yardım Kon
sorsiyumu, Kıbrısa dair Zürih ve Londra anlaş
malarının tatbikatı konularında bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

1. — İhracatı geliştirmek amacı ile vergi
lerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere 
dair kanun tasarısı (1/303) (S. Sayısı : 17) 

n 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kastamonu Milletvekili Osman Ok

tay'm, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Mer 
güze bucağı Jandarma Karakolunda Ali Tınık 
ve arkadaşlarına kanunsuz işlem yapıldığının 
doğru olup olmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/425) 

2. — 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) 

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

4. -— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, kuraklık sebebiyle 1962 yılında dağı
tılan kredili buğday bedellerinin affının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan ve 
Tanm Bakanından sözlü sonun (6/487) 

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

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

7. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ın, 
İ8 . 9 . 1962 tarihli 6/951 sayılı Bakanlar Kuru
lu kararının Anayasaya uyup uymadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/442) 

8. — Konya Milletvekili Rüştü Özal'ın, Be
lediye Meclisleri ve H Genel Meclisleri için, mu
ayyen bir formülle vatandaşın temsÜ olunabile
ceği geçici mahiyette Müşavere Heyetleri ku
rulmasının mümkün görülüp görülmediğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/446) 

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

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

11. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve civarı iller
de henüz yakalanmamış bulunan gıyabi mev-
kuflulann adedine ve bunların yakalanmaları 
için, özel surette tedbir alınıp alınmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

12. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, kaçakçılığın meni ve takibi rcıaksadiyle 
istimlâkine karar verilen Güney - Doğu'daki 
arazilerin istimlâkinden vazgeçme yoluna gidi-



lip gidilmiyeceğine dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/450) 

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

14. — 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) 

15. — 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) 

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

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

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

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

20. — 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 İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/463) 

21. — Aydın Milletvekili İsmet Sezginin, 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasının yapı tasarru
fu kredilerindeki şekil değişikliğinin sebebine 
dair İmar ve Iskan Bakanından sözlü sorusu 
(6/464) 

22. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu ile Kas
tamonu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun öğ-

2 — 
i renci ve öğretmen mevcutlarına dair Millî Eği

tim Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 
23. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-

li'nin, Kastamonu - Cide yolunun Karayollarına 
bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/466) 

24. — 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) 

25. — 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) 

26. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Devlet İstatistik Enstitüsünde bulu
nan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılma
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/470) 

27. — 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) 

28. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
linin, Kastamonu'nun Araç ilçesi Mergüze ve 
Taşpmar karakollarında vatandaşların dövüldü
ğünün doğru olup olmadığına dair İçişleri ve 

I Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/473) 
29. — 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) 

30. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Ağır tonajlı kamyonlara fabrika tonajından çok 
daha düşük ruhsat ve plâka verilmesi hakkın
daki tutumun düzeltilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/475) 

I 31. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında çalışan 

I hükümlülerin gündeliklerinin artırılmasının dü-
I şünülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın-
I dan sözlü sorusu. (6/477) 

32. — Aydın Milletvekili Nedim Müren'in, 
I Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına veril-
I mek üzere 1962 yılı Bütçesine konulan ödene-



ğin, Hazinece ödenip ödenmediğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/478) 

33. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisi adını taşıyan eserin tamam
lanması hakkında ne düşünüldüğüne dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/479) 

34. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ili Ereğli ilçesinin şehir 
imar plânının ne zaman hazırlanacağına dair 
İmar ve îskân Bakanından sözlü sorusu (6/480) 

35. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Camilerin aydınlatma ve ısıtma giderlerine har
canmak üzere 1962 yılı bütçesine yeteri kadar 
ödenek konulup konulmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/481) 

36. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Karayollannın bugünkü haliyle, kaç tonluk 
vasıtaların seyrine müsait bir durumda bulun
duğuna dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/483) 

37. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, 
6/951 sayılı, Suni gübreler hakkındaki Karar
namenin iyi bir şekilde tatbiki için ne düşünül
düğüne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/484) 

38. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Osmancık ilçesi Jandarma Komutan vekili
nin ilçe halkından 15 kişiyi dövdüğünün doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/485} 

39. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

40. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Hopa limanı inşaatına 1963 yılında 
başlanılıp başlanamıyacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/487) 

41. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Ordu - Giresun ile Ordu - Hopa 
sahil yollarının inşa durumuna ve Giresun -
Trabzon sahil yolu yapımına ne zaman başlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/488) 

42. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Türkiye'de kaç ilçede sağlık mer
kezi bulunduğuna ve doktor durumlarına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/489) 

43. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

44. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Ki-
lıçoğlu'nun, cami yapımı ve onarımı için 1962 
yılı bütçesine ne miktar ödenek konduğuna ve 
bu ödenesin tamamen sarf edilip edilmediğine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/491) 

45. — Kastamonu Milletvekili Avni Doğan'-
ın, Meclis dışında meşruiyet harici iktidar 
aradığına dair ihbarın dikkate alınarak, sala
hiyetli merciler tarafından, bir kovuşturma ya
pılın yamlmadiPina dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/492) 

46. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Er
demli İmamı tshak Özbek'in, 1962 yılı Eylül ve 
Ekim aylarına ait, maaşlarının zamanında öde
nin ödenmediğine dair İrisleri ve Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/493) 

47. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, ipek 
böcekçiliği ile inek sanavünin inkişafı için ne 
oibi tedbir düşünüldüğüne dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/494) 

48. — Bilecik Milletvekili Sadi Binav'm. bira 
imalinde kullanılan şerbetçi otunun memleketi
mizde yetiştirilmesi hususunda ne zamandan be
ri çalışıldığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/495) 

49. — Van Milletvekili Muslih Görentas'ın, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında. İranlılar tarafın
dan ne miktar havvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

50. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdere İlçesi Ortaokulunun ikmali için İ963 
yılı bütçesinden ödenek ayrılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/497) 

51. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

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



m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — 4792 sayılı işçi Sigortaları Kurumu 

Kanununun 6 ncı maddesine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Çalışma Komis
yonu raporu. (1/275) (S. Sayısı : 248) [Dağıt
ma tarihi : 18 . 9 .1962] 

IV 
A HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
tKl DEFA GÖRÜŞÜLECEK tŞLEft 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Silâhlı Kuvvetler yakacak kanunu ta
sarısı ve Millî Savunma, içişleri ve Bütçe komis
yonları raporları (1/90) (S, Sayısı : 242) (Birin
ci görüşme tarihi : 19 .12 .1962) 

2. — Hayvan hırsızlığının men'i hakkın
daki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu. (1/181) (S. Sayısı : 254) (Bi
rinci görüşme tarihi : 19 . 12 . 1962) 

3. — Izalei Şekavet Kanununun yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve içişle
ri ve Adalet komisyonları raporları (1/191) (S. 
Sayısı : 255) (Birinci görüşme tarihi : 19.12. 
1962) 

4. — Seylâptan dolayı İrası hasar eden gay-
rimemluk enhası sağirenin sureti tathiri hakkın
daki 2 . 2 . 1330 tarihli ve 148 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ile İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı : 315) (Birinci görüşme ta
rihi : 19 .12 .1962) 

5. — Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Ka
nununun 62 nci maddesinin yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun tasarısı ile Tarım ve 
Adalet komisyonları raporları (1/237) (S. Sayı
sı : 316) (Birinci görüşme tarihi : 19 .12 .1962) 

6. — Ortaköy ilçesinin Aşdoğul köyü hane 
70, Cilt 2 - 5, Sayfa 125 - 72 de kayıtlı Mehmet-
oğlu, Fatma'dan doğma 1927 doğumlu Şükrü 
Uzunca'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

4 — 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/21) (S. Sayısı : 369) (Birinci görüşme 
tarihi : 19 .12 .1962) 

7. — Torbalı ilçesinin Karakızlar köyü Ha
ne 23, Cilt 16, Sayfa 171 de kayıtlı Ismailoğlu, 
Gülsüm'den doğma, 15 . 2 . 1936 doğumlu Mus
tafa Karasu'nun ölüm cezasına çarptırılması hak
kında. Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/16) (S. Sayısı : 370) (Birinci 
görüşme tarihi : 19 .12 .1962) 

8. — 6343 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Tarım Komisyonu 
raporu (1/250) (S. Sayısı : 265) (Birinci görüş
me tarihi : 19 .12 .1962) 

9. — Asker ailelerinden muhtacolanlara yar
dım yapılması hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desinin son fırkasının kaldırılmasına dair kanun 
tasansı ve içişleri Komisyonu raporu (1/197) 
(S. Sayısı : 257) (Birinci görüşme tarihi: 19 . 
12.1962) 

10. — Bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve 
şerikleri hakkında takip ve muhakeme usulüne 

j dair 1609 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin kal
dırılması hakkında kanun tasarısı ile Adalet ve 

j içişleri komisyonları raporları (1/175) (S. Sayı-
j sı : 301) (Birinci görüşme tarihi 19 . 12 . 1962) 

( B - BÎRÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
I İŞLER 

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

2. — Hazinenin ve iktisadi 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] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup
hi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu-

I tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 



feütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 .1962] 

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emeldi Sandığı Kanununun 28 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe komisyonlan raporlan (1/200) 
(8. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.91962] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
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 komisyonlan raporlan (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

6. — Harcırah Kanunundaki bazı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler 
ilâvesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporlan (1/222) (S. Sa
yısı : 268) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

7. — Bursa Milletvekili gadrettin Çanga ve 
29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci 
maddeliğin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen (C) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyonla-
n raporlan (2/140) (S. Sayısı : 306) [Dağıtma 
tarihi : 15 .10.1962] 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Hüsamettin'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] 

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

10. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonlan raporlan (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10.1962] 

11. —, Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın 
kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
nsı ve Maliye ve Bütçe komisyonlan raporlan 
(1/229) (S, Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15.10.1962] 

12. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sansı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan rapor
lan (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

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

14. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasansı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16 .10 .1962] 

15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ah
met İhsan Kırımlı 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] 

16. — 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] 

17. — Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa
nsı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 302) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

18. — Köy içme sulan hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasansı ile İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonlan raporlan (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11. *0.1962] 
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İâ. — 6442 sayılı îl İdaresi Kânununun bâzı I 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sansı ve içişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19.10.1962] 

20. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
lan raporlan. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

21. — Tapu ve Kadasro Genel Müdürlüğü 
uçucularına verilecek uçuş tazminatı hakkında 
kanun tasansı ve Maliye ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/278) (S. Sayısı: 13) [Dağıtma ta
rihi : 17.12 .1962] | 

22. — Devlet Personel Doiresi kurulması 
hakkındaki 160 sayılı Kanuna iki madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Malive ve Plân 
komisyonlan raporlan (1/215) (S. Sayısı: 14) 
[Dağıtma tarihi: 17.12'.1962] 

23. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 
pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasansı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/106) (S. Sayısı i 16) [Dağıtma tarihi : 
17.12.1962] 

24. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı | 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasansı ve Millî 

Eğitim Komisyonu Raporu (İ/2^7) (S. Öayisi : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1992] 

25. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa Komisyo
nu raporu (2/337) (S. Sayısı: 19) [Dağıtma ta
rihi : 22.12.1962] 

27. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporlan (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt
ma tarihi: 27.12.1962] 

28. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonlan ra
porları (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta
rihi : 27 .12 .1962] 

29. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasansı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporlan (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt
ma tarihi: 27.12.1962] 




