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Otuzbeşinci Birleşim 

25 .1 . 1£63 Cûrra 

içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. —Gelen kâğıtlar 

Sayfa 
247:248 

3. — Yoklama 
4. — Başkanlığın Genel Kurula sunug-

lan 
1. — Sakarya Milletvekili Muslihittin 

Gürer'in, sel felaketiyle karşı karşıya bulu
nan Âdapazarî'na, ve Edirne, Milletvekili 
Süleyman Bilgen'in, başta Edirne olmak 
üzere bütün Trakya havalisini tesiri altın
da bulunduran şiddetli kıştan dolayı o ha
valiye Hükümetin âcil yardımda bulunması 
dilekleriyle, İmar ve İskân Bakanı Fahret
tin Kerim Gökav'ın Hükümet adına cevabı 

249 

249 

249 

249: 
250 

2. — Aydın Milletvekili Reşat özarda 
ile Konya Milletvekili Rüştü özal'm, so
rularla ve mazeretsiz Genel Kurula katıl-
mıyan milletvekilleri ile ilgili önergeleri 
ve Başkanlık Divanının bu konuda aldığı 
ka ra r l a r ; " 250:251 

3. — .Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Millet Meclisi Başkan
lığı tezkeresi (3/484) /" 251:252 

Sayfa 
4. — Niğde Milletvekili Oğuz Demir 

Tüzün'ün, Bayındırlık Komisyonundan is
tifa ettiğine dair önergesi (4/163) 252 

5. — Muğla Milletvekili Turan Şahin 
ve üç arkadaşının, Millî Prodüktivite Mer
kezi kuruluş kanunu 'tasarısının, havale 
edilmiş olduğu Sanayi, Ticaret, Millî Eği
tim, Tarım, Çalışma, Maliye ve Plân komis
yonlarından geçilecek üçer üyeden mürek
kep geçici bir komisyonda görüşülmesi 
hakkında önergesi (4/164) (1/321) '". " 252 

6. — Ünye'nin Hamidiye mahallesi, ha
ne 95, cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfu
sa kayıtlı Hâsbioğlu, Fatma Şeker'den doğ
ma,, 24 Teşrinisani 1930 doğumlu Mehmet 
(Mustafa) Yeğenoğlu'nun ölüm cezasına 
çarptırılması hükkmdaki dosyanın gerive-
rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/488) .(3/467) J 252 

7.—Ankara vilâyeti Kızılcahamam ilçe
sinin Pazar nahiyesi Ağcaviran köyü hane 
19, cilt 3, sayfa 31 de kayıtlı Hüse'yinoğlu, 
Fatma'dan doğma 9 . 8 . 1938 doğumlu 
Ali Osman özden'in ölüm cezasına çarptı
rılması hakkındaki dosyanın geriverilme-



>**£ Sayfa: 
sine dair Başbakanlık tezkeresi {3/18}, * 
(3/487)) ••-•-: - - ^ - - - v ::•'/•! ^ ^ 1 

8.":>— Sorular ve cevaplar î̂  ^ S 3 • 
A) Sözlü soru>v$> cçvobî , ;4

 J ! 253 \ 
1. — Konya Milletvekili Çaruk Sü- • ,; \ 

kan'ın, Türk vatandaşına Avrupa I^san,, • 
Hakları Komisyonu ile Divanjna müracaat.. 
hakkının tanınmaması sebebine dair soru 
önergesi ye Dışişleri Bakam Fe;ridu,n €e? < . 
mal Erkin'in-sözlü cevabı (6/428) T v; > 253:207 ] 

: 6. r - Görüşülen işler -, t 257 
1. — İstanbul Milletvekili Coşkun. Kır- ş 

ca, Aydın Milletvekili Orhan Apaydni» Si- „ , • 
vas MiletvekiileriOevad Odyakmaz ve Çfü- '..',* 
ner Şarısözen'in Türkiye. .3.ü^fe/J,.Millet'.'.'.," 
Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlen-'_ ^ 
mesi hakkında kanun tekUfi ve Geçici ko
misyon raporu (2/270) (S. Sayısı : 313); , v, 257 

2. — Yozgat Miletvekili Mustafa Jte-
pir'in, Köylü ve çiftçilerin. T, C. Ziraat 
Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine s 
olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkın
da kanun teklifi ile Kastamonu Milletve
kili Sabri Keskin ve 4 arkadaşının, Köylü 
ve çiftçilerin, T. C. Ziraat Bankasına olan' 
bâzı borçlarının taksitlehdirilmesirie dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporla
rı. (2/300, 2/311) (ıS. Sayısı: 38) 2#$76#I9 : 

322 
3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi Rifat öztürkçine ile Balıkesir Mil
letvekili Ahmet İhsan Kırımlı ve 4 arka
daşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Merkez ve taşra teşkilât ve müessese
leriyle özel idare ve belediyeler teşkilâtın
da çalışan sağlık memuru, hemşire ve ebe
lerin maaş intibak dereceleri hakkında ka
nun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları '" 
'(2/68, 2/38) (S. Sayısı : 318) 27'6:278 

4. — Subay, asekerî memur ve âssu-
bayların lojman' ihtiyacı" için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki Kanunun muaddel geçici' madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna-bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve"- -
Geçici Komisyon raporu, (3/344) •<& Sa
yısı : 39) 278 

5. -— Bursa Milletvekili SadreitirHÇan- -

&%*& sayfa 
ga ve !29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 
17 ner midesinin 7 numaralı bendine 5651 
sayılf 'Kanunla eklenen (C) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Gümrük ve Tekel, Basın - Yayın ve Tu
rizm 4 ve' Bütçe komisyonları raporları 

^2/140) (S. Sayısı : 306)' 278 
6. —- İstanbul' Milletvekili Suphi Bay-

kam ve 69 arkadaşının, Sağlık' ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağli öğretim ve 
araştrrmâ hastanelerinde çalışanlara taz
minat verilmesi hakkındaki kanun tekli
fine dâir Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Cumhuriyet' Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Plân Komisyonu raporu (2/52) (Gün-

*Jâemel(S. Sayısı • 221~c%nci ek)' - ; 278 
7. —^Tkrım Bakanlığına bağlı bâ

zı okul ve kurumların idaresi hakkın
daki '* '29 . 5 ; İÖ26 tarihli ve 867 sayılı Ka
nuna ek kanuri tasarısı hakkında C. Sena
tosunca yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu BaşkanH|l tezkeresi ve 'Plân ̂ Komis:-
yonu raporu (1/161) (Gündeme) (S. Sayı
sı :228 e İnci ek) 278 

8. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (1/178) (S. Sayısı : 31) 278 

9. — Niğde Milletvekili Asım Bren ve 
20 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandıg^ Kanununun muaddel 64 ncü mad
desiyle aynı kanunun 65 nci maddesine 
birer fıkra ve 6306 sayılı Kanuna geçici 
Hfr madde eklenmesine dair Konya Mil
letvekili İhsan Kabadayı ve 6 arkadaşının, 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü 
maddesinin «D» fıkrasından sonra bir «E» 
fıkrası eklenmesine 'dair, Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'-
nin, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 
ncü maddesinin «E>» fıkrasından sonra bir 
«E» fıkrası eklenmesi hakkında kanun tek
lifleri :ve Geçici Komisyon"-raporu (2/67, 
2/11-7 2/133, 2/103=) (S. Sayısı : 35$) . - 278 

' • ie. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
;Aıokan.ite^ls!!?anbuI -Millet?*ekili- Mahmut v • 

m^ 



Sayfa • , 
Rıza; Bertan'ın, İnhisar •. beyiyelerinin üçte 
birlerinin harb malûllerine, ve şehit, dul ve 
yetimlerine tahsis ye tevziine dair olan 
1485; sayılı Kanunun 5755 sayılı Kanunla 
değiştirilen 4 ncü maddesinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (2/79) (S. Sayısı : 360) .278 

İl* r~r istanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ye Maçka meydanı 
sokaklarıuda-kâin ve-Hazineye-ait iken pa
rasız olarak istanbul Belediyesine devredil
miş bulunan arsa ve binanın Hazineye iade
si hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'-
in, kanun teklifi ve içişleri, Millî Eğitim, 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) 278:279 

12, — Hazinenin ve iktisadi Devlet Te
şekküllerinin bir kısım borçlarının tahkimi 
hakkındaki 154 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/168) 
(S. Sayısı t 245) 279 

B) Yazıh sorular ve cevaplan 279 
1. .--T-Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 

Pestilci'nin, Karabük Demir ve Çelik Fab
rikasının üçüncü yüksek fırınının hangi ta
rihte, işletmeye açılacağına ve iskontolu ve. 
kredili demir satışının yapılmasındaki se- j 

İ. — GEÇEN 1 

Birinci Oturum 
Birleşim açıldıktan sonra yapılan yoklama 

sonucunda yeter çoğunluk olmadığı anlaşıldı
ğından saat 15 te toplanılmak üzere Oturuma 
son verildi. 

İkinci Oturum 
Millî Savunma Bakanı îlhami Sancar NATO 

füzeleri konusunda demeçte bulundu; 
ıSoru müessesesinin gerekli şekilde işliyebil-

mesini sağlamak üzere Çarşamba günkü top-
lantılafjn veya her toplantı gününden birer 
saatin sorulara ayrılması hakkındaki önergeler 
üzerine keyfiyetin Başkanlık Divanına havale
siyle bir şekle bağlanması hususu kabul olundu. 

Sayfa 
heplere dair yazılı soru önergesi ye Sanayi 
Bakanı Fethi Çelikbaş'ın yazılı cevabı 
İ7/222) 279:290 

2. — istanbul Milletvekili Sabri Vardar-
lı'nın, Iran Nakliyat firmalarının Türkiye'
de transit nakliyat yapmak üzere bir teşeb
büste bulunulup bulunmadıklarına dair ya
zılı soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Feri
dun Cemâl Erkin ile Gümrük ve Tekel Ba
kanı Orhan öztrâk'ın yazılı cevapları 
(7/230) 291:294 

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık kanunu tasarısının yasama orga
nına ne zaman sevk edileceğine dair yazılı 
soru önergesi Ve Adalet Bakanı Abdüllıak 
Kemal Yörük'ün yazılı cevabi (7/231) 294:295 

4.— Artvin Milletvekili Nihat Ata'ılın, 
25 Ekim 1961 târihinden beri resmen yurt 
dışına çıkan milletvekili ve senatörlere dair 
soru önergesi ve Millet Meclisi Başkanı Fu-
ad Sirmenln yazılı cevabı (7/232) 295:301 

5. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, 
1962 yılı içerisinde inhilâl edenyeniden açı
lan noterliklere ve bu yerlere yapılan tâyin
lere dair yazılı soru önergesi ve Adalet Ba
kanı Abdülhak Kemal Yörük'ün yazılı ceva-

I bı (7/233) 302:318 

ÇANAK ÖZETÎ 

'Maliye. Komisyonu Başkanı Oümüşane Mil
letvekili Necmeddin Küçüker'in; 23 sayılı Ka
nunun ilgası hakkındaki kanun teklifi ile 3460 
sayılı -Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifinin; geçici bir ko
misyonda görüşülmekte bulunan iktisadi Dev
let Teşekkülleri ve iştirakleri hakkındaki ka
nun tasarısı ile birlikte görüşülmesi hususun
daki önergesi kabul edildi. 

Sanayi, Ticaret ve Sayıştay komisyonların
daki açıklara üye seçimi yapıldı. 

istanbul Milletvekili Coşkun Kırca; Aydın 
Milletvekili Orhan Apaydın; Sivas Milletvekil
leri Geyad.Ocl^akmaz ve {Jjiaer Şftnsözen'in; 

ı • I ı ^ » » i — — 
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jflİJİjjkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebet
lerinin, düzenlenmesi hakkında kanun teklifinin 
'görüşülmesi komisyona verilen maddeleri henüz 
-gelmediğinden; gelecek Birleşime bırakıldı. 

Yozgat Milletvekili Mustafa Kcpir'in; köy
lü ve çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve tarım 
kredi kooperatiflerine olan borçlarının ve Kas
tamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 arka
daşının; köylü ve çiftçilerin T.C. Ziraat Ban
kasına olan kanun tekliflerinden Yozgat Mil
letvekili Mustafa Kepir'in kanun teklifinin esas 
alınması açık oya sunuldu. 

•Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Uifat 
öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ahmet İh
san Kininli ve 4 arkadaşının; Sağlık ve Sosyal 
Yardım 'Bakanlığı merkez vö taşra teşkilât ve 

; nıiiçsseseleriyle özel idare ve belediyeler teşkilâ
tında çalışan sağlık memuru \ hemşire ve ebele
rin maaş, intibak der,eceleri hakkında kanun 
tekliflerinin birinci maddesi üzerinde, bir süre 
görüşüldü., 

Açık oy neticesinin bildirilmesi sırasında ye
ter sayının kalmadığı anlaşıldığından 25,1.19,63 

,Cuma günü saat 14 te toplanılmak üzere Birle
şime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ferrur Bozbeylİ 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 

Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ik
malinden .vazgeçildiğinin doğru, olup olmadığı
na dair.sö^lü-saru.önergesi, Ticaret Bakanlığı
na gönderilmiştir.; (6/525) 

2. T-M Kastamonu .Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın,^ Vakfıkebir. Belediyesi tarafından 
açikrv: artırma ile 26.10.1962 gününde satılan 
Hürriyet Meydanının satışında usulsüzlük bulu
nup bulunmadığına dair sözlü soru önergesi, 
içişleri ve îmar ve îskân bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/526) 

3. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
m, enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı ve
rilmesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi 
hususundaki 7 nci Millî E ğitim Şûrası kararı
nın tatbiki'-için bir, , çalışma, olup olmadığına 
4air sözlü; %soru önergesi, Millî Eğitim Bakan
lığına ? .gönderilmiştir. ^(,6/527) -
• o:!:4- •T*- Eskişehir MillMy^kili .- Scyfi öztürk '-
ü^iktisadi~ye sosyal : dâvaların halli istikamc-
tPlde-^ norjgıbi müessir tedbirler' alındığına dair 
sözlü;cso;ru önergesi,. .Başbakanlığa gönderilmiş
t ik (6/528) " V ^ -.;•;;';-:'• . . ; , ; : ' . : ; •.-.*. 

.,,:H.J.; ^.JŞd^nev-J^ülejtveklli Talât Asal'm, 3008 
sayılı îş îtanununun. 13 npü, ye 10 neı maddele-
ÎİOJBJ. istjnade-n- iş cemlerinden^:içıkarılan işçilerin, 
î i $ | r ^ : j $ d ^ prensip kararı olup 

olmadığına dair sözlü soru önergesi, Sanayi Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/529) 

6. —- Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Sumucak - Osmancık - Amasya demiryolu 
yapımının 5 senelik plândan çıkarılıp çıkarılma
dığına dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/530) 

7. —- Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, M. D. O. nun ne ve M. D. O. cularm 
kimler olduğuna dair sözlü soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (6/531.) 

8. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa
vacı'mn-, - Gümüşano ilinin kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair sözlü soru 
önergesi, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cılığına gönderilmiştir. (6/532) 

9. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nııı, Tokat'ın Artova - Sulusaray bucağını ta
kiben- Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne zaman yapılacağına 
dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık, Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/533) 

Yazılı soru 
1 . — . Eskişehir Milletvekili İbrahim Cemal-

cılar'm, Eskişehir'de Bursa şosesi üzerinde bu
lunan -yo askerî depo olarak kullanılan arsanın, 
yeni bütçe - çıkmadan önce, Millî Eğitim Ba
kanlığına devrinin .mümkün olup olmadığına dair 
yazılı soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/245), 

248 
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•2;~- GELEN KAĞITLAR 

Teklif 
1. — Burdur, Milletvekili Mehmet Özbey 'in, 

Subay, Askerî Memur ve Âssubaylara birer lûj-
man ile tapulu birer dönüm arazi verilmesi için 
kanun teklifi (2/406) (Bayındırlık, Milli Savun, 
ma, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Rapor ,, 
% — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu

nunun 77 nci madçtesinin değiştirilmesi hakkın-
da, kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/346) (Gündeme) (S. Sayısı : 43) [Dağıtma 
tarilri : 24 . r . 1963] 

• •>• — - « s >• « x es^~—<»•. 

B Î R t N Cî OTURUM 
Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN — Başkanveküi Ferruh Bozdeyli 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Rıza Polat (Ağrı) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacallitır. 
(Yoklama yapıldı.) • " 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır. Muza* 
kerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Sakarya Milletvekili Muslihittih Gif-
rer'in, sel felâketiyle karşı karşıya bulunan 'Âda-
jmzarı'na, ve Edirne Milletvekili Sitleyman Bü-
gen'in başta Edirne olmak üzere bütün Trakya 
havalisini tesiri altında bulunduran şiddetli kış
tan dolayı o havaliye Hükümetin âcil yardımda 
bulunması dilekleriyle İmar ve İskân Bakanı. 
Fahrettin Kerim GÖkay'ın, Hükümet adıfıa ce
vabı 

BAŞKAN — Gündem harici Sayın .Musli-
hiittin 'Gürer arkadaşımız 'sıiz. istemiştir. Buyu
run. 

".llUSLÎHİTTlN $ÜREB (Snikarya) — Mulı* 
terem Başkan, >^ayın mille t vekilleri;.. ihuzu-
runuzda gündem harici-.. konuşmaların mevzuu,; 
belki şimdiye kadar 'suiistimal edilir.şekilde 
tea'mül haline "getirilen," .'.ıria'haliî işlere dair ol
sa ğerektıir; ama' maalesef bugün' ben 'de'aynı 
mevzuu' üz e rİn d e g»ö r üş m elk m e c'bu r iy e tmd ey i m:'• 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

iMuhterem arkadaşlarım, bugün Adapazar ı 
'vilâyeti büyük, bir sel felâketi ile 'karşı kargı* 
ya'dır. Bütün dış mahalleleri tamamiyte, eyle*. 

. rinin birinci katlarına kadar şulaıia işgal, edibr 
miş.ttir. Şehir içinde ise bal](^eleri,;.l>odrumlaj;*l; 

sular tarafından işgal .edilmiyen yf.r - kalnıa- : 
; m ı ş t ı r . ••. -: , - ; :• ••>.:;,;-'-:." ,-.. .-..- --•• -v. 

Muluterem arkadaşlar,.' Hükümeti huzuru-, 
nuzda Ükaz etmek için söz almıştım.^ jHâdjse 
bir sel felâketi olarak değil, göründüğünden 

,de ımühimdir. Malûmu İtariMİzdırJu,V .$arî^h 

I yar' Barajının maksimum kotu 475 tir.. 'Hâtj'ti-
i zatında bu kotu aşması ficin $0 santim' bir me-'" 
• safe kalmış bulun,maktadır. .Aynı'; şekilde gü-
|:zel Adapazarı içinden geçen Sakarya nehri 
I'maksimum noktasına k&dâ* yu&lrmşfir . ' Vv^ 

' 'isular bütün Sakarya civanndakf' köyleri işgal* 
|,etmiş;btılunmalî"tadli\ ' " '" .'.'*"''': "'".'' .'*.' 

. ;| Bu hal ' kiirşısfficla,.". İKJ," 'sene ~,<pvvei _b)r : 

-izelzele felâketi'i\eticesinele'tâm a niiyle hâra1BtJlari'''• 
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bir şeîiMn, ^tııgüh yepyeni Mr-şehir : <#arak 
drbfması neticesinde, yeöi !bir felâketle kargı 
karşıya ıkaîdıği bfedühidir. Bu hususta vataftr 
daşianmiz 'belediyeden mahallelerinde sirkü
lasyonu' temin için kâyik temin etmişlerdir. 
Kızılay'in re keza, İmar ve iskân Vekâletinin 
ulfak yardımlarmı asla im kürsüden inkâr 
edecek değiliz. Yalnuz +hiâdisatıh muMm olması 
karşısında ve Myük bir tehlikenin inevcud'iye-
ti ve aynı zamanda bir memleketin, 'bir vilâye
tin Ikaybolması töhlikesi karşısında mevcut 
Hükümetin daha âlicenap.ve dana yakından, 
yetiniz imar ve iskân Ba^kâülîğmın değil aynı 
zamanda Bayındırliik BakanlığtfiiriV aynı ma
manda diiğer seksiyonların da işe derîıal el koy
mak suretiyle bü vilâyetin kurtardmusına çalı-
şilmasını temenni ederk%n hepinizi en derin 
hürmetlerimle selâmlarım "efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÎMAR VE İSKÂN BARANI FAHRETTİN 

KERİM GÖKAY (istanbul) — IStuhterem Rei's 
Bey, aıziz arkadaşlarım, 

Muhterem arkadaşımızın Adapazarı 'nın mâ
ruz kaldığı sel fel'S'keti hakkındaki izahalarını 
dinledilk. Bu hususta ilk gün, yalnız gazeteler
den değil, 'havadisi işitir işitmez "mesele ile 
Bakanlığım ilgilenmiş ve diğer felâketlere uğ
rayan yerlere nisbeten hiç de ufak olmıyan ve 
bu yerlere yapılan yardımdan "biraz daba faz
la, ilk yardım olmak üzere 100 bin lira gibi 
bir meblâğı buraya göndermiştir. Hattâ vali
den 100 bin liranın kâfi olup olmadığı derhal 
sorulmuş ve vali de «kâfi» cevabini vermiştir. 
Derhal iki mülhendisten müteşekkil bir mü'hen-
dîs 'heyeti gönderilmiştir. Bu heyet Ihasarı tes-
bit edecektiir. Fakat ilk yapılan yardımın br 
memlektin bütçesi için pek ufak olmadığını 
arz etmek Merim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — (Sayın Süleyman Bilgen, ne 
ihakkında (konuşmak istiyorsunuz f 

SÜLEYMAN BÎLG-EN (Edirne) — Edir
ne ile ilgili olacaktır, efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SÜLEYMAN BİLGEN (Edirne) — Muhte-

rem arkadaşlarım, huzurunuzu işgal ettiğim 
için özür dilerim. 

Başta Edirne olmak üzere bütün Trak.y? 
IhavalPsi çok şiddetli kışın tesiri altında bulun 
maktadır. Üç ıgünden toeri Edirne'nin kendi 

kazalâr'iyle ve fcütüîi :c!vaHyîectelgraf telef bit, 
(karayolu ve"* demiryo-Itt olmak üzere* bütün ir
tibatı kesilmiş ve şehir kendi muMddeİraîbına 
terk edilmiş durumda bulunmaktadır/ Sühu
net derecesi son •meteoroloji haberlerine gore 
nakıs yirmiye düşmeik üzeredir. 2,5 metreyi 
•gedmiş, bulunmaktadır. Bugün Kızılay'la yap-
dığımız temas; neticesinde ancak. Edirne'ye 10 
Tadil lira gibi gayet cüzi bir yardım temin edile-, 
bilmiş ve vilâyet emrine .gönderilmiş bulun*. 
maktadır. Her ne kadar yolların anılmasına 
çalışılmakta ise de, Hükümetin .'bugünküf du
rum karşısında, acil sebepler karşısında lâyı-
kı veçhile hareket etmediği kanaatindeyim. 

İleride yiyecetk sıkıntısının ve 'bilhassa ya
kacak sıkıntısının çok büyülk zaruret haline 
gedeceği aşikârdır. Can kaybına, sebebiyet ver
memek için Sayın Hükümetin biraz dalıa a'cil 
kararlar almasını beklemekteyiz. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyur.m Sayın Bakan. 
ÎMAR VE ÎSKİN BAKANI FAHRETTİN 

KERÎM GHÖKAY (Istan'bul) —: Mulhterem ar
kadaşlarım, Edirne'nin durumu şudur: Bana 
verilen malûmata göre Edimeyi kar kaplamış 
ve telgraf muhaberatı inkıtaa uğramış. Fakat 
imar ve IsMn Balkanlığı, ilik yardım mevzuun
da, böyle kar .kaplamasıyla muflıaberatın inkı
taa uğraması gibi hâdiselerle (ilgilenemiyor. 
Bunlarla iTgilemmiye kanun, mevzuatı uygun 
değildir. Şu İtfa'lde buraya da yapılacak bir 
vardım varsa yine ancak Kızılay yoluyladır. 
Yoksa biz ilk dakikadan itibaren bu mevzu ile 
ilgilendik. Fakat bizim elimizdeki mevzuat 
böyle yolları kar kaplamış, şethirleri kar kap
lamış, aradalki münasebet münJkati olmuş, 
bunlar için İmkânı kanuni vermiyor. Keyfiyeti 
arakadaşıma arz ederim. Biz şimdi Kızıl ayın 
lim'kânl'annı çoğaltmak suretiyle kendileriyle 
alâkadar olacağımızı arz ederim., 

.2. i— Aydın Milletvekili Reşat özarda ile 
Konya Milletvekili Rüştü özaVın sorularla ye 
mazeretsiz Genel Kurula katılmayan milletve
killeriyle ilgili önergeleri >ve Başkanlık Divanının 
bu konuda aldığı kararlar 

BAŞKAN —-Muhterem arkadaşlarım; ön
ceki Birleşimde Sayın Reşat özarda tarafından, 
sayın üyelerden bâzılarının devamsızlığı ve bü-
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h u h : l ^ k i & d a t 'edh^^ 
miş plan önerge <veb» önenge dolayısiyle JRiya-v 

set Divanınca •_ alınmış olan» 'kararJarj Yüksek , 
Heyetinize arz ediyoruz.; . . . ; ; i 

Evvelâ .önergeyi okutuyorum.., •.— - ; 

Millet Meclisi Yüksek Kiyasetine1 

Millet Meclisi müzakerelerinemazeretsiz 've;' 
izinsiz olarak gelmiyen veya yoklamayı mütaa-
kıp Meclisi terkeden milletvekilleri hakkında 
Meclis içtüzüğünün 196 ncı maddesinin tatbiki 
suretiyle, ö güne ait yövmiyeîerinin kesilmelini 
arz ve teklÖ ederim. 

Aydın ' 
Reşat özarda 

BAŞKAN — Şimdi Riyasetin önerge ile ilgi
li kararını okutuyorum, 

«Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, Mil
let Meclisi müzakerelerine mazeretsiz ve izinsiz 
olarak gelmiyen veya yoklamayı mütaakıp Mec
lisi terk eden milletvekilleri hakkında Meclis 
İçtüzük hükümlerinin tatbik edilmesi.hakkında 
önergesiniri Genel Kurula arzı ile birlikte, 

1. Yoklamada adı okunan ıriilletvekilleı-ihm 
yüksek sesle mevcudiyetlerini bildirmeleri, 

2. Yoklamayı mütaakıp Meclise gelen mil-
letvekillerinin toplantıya iltihak ettiklerini Di
van kâtiplerine bizzat bildirmeleri, 

3. Riyasetin müşahedesi veya 5 milletveki
linin talebi ile ekseriyet olup olmadığının tesbi-
t i maksadiyle yapılacak yoklamalarda mevcudolr 

miyarı milletvekillerinin ilk yoklamada hazır bu
lunmalarına rağmen namevcut sayılmamaları, 

4. Komisyonlarda çalışan milletvekilleri* 
nin,- oyalama zamanında memuru mahsusa ko
misyona haber gönderilmek suretiyle oylamaya 
katılmalarının sağlanması-; böyle bir davet ha
linde komisyonda çalışmalarında zaruret görü
len milletvekillerinin adlarının komisyon Baş
kanlığınca riyasete yazılı .olarak bildirilmesi; m* 
sabin da teessüssü işin bu milletvekillerinin de il
tihakı gerektiğine Başkanlıkça karar verilerek 
ikinci bir davet yapıldığı takdirde bütün komis
yon üyelerinin oylamaya iştirak için Genel Ku
rul salonuna gelmeleri, 

5. Yoklamalarda ve oylamalarda namevcut 
görülen millevekillerinin birinci defasında par
ti grupları delaletiyle, bağımsız olanlarının 
doğrudan doğruya Riyasetçe uyarılmaları; te
kerrürü halinde İçtüzüğün 195 ve. 196 ncı raad-

edelerinde jEÜnderiç esaslar dairesiııde -isimİeıi-
; nin.-Reşnûv gazeteyle ilânı ve bulunmadıkları 
;; günlere a i t ^deneklerinin. kesilpıesi gibi .müey-
yiderleıdn, tatbik edilmesi yolunda Başkanlık 
Divanınca karar ittihaz edildiği. hususlarının da 

lUmumiç Heyeti^ .ıttıla ve tasvibine sunulması.» 
: Muhterem. arkadaşlar, Riyaset Divanının al

ınıp oMuğu ,kararı dinta^ kararı tasviple-
• riniza arzr ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
I lerv.: Kabui edilmiştir. r , 
I; . 2&.öcakıl963 Pazartesi Birleşiminden itiba
r e n tatbik edilecektir. , 
r •.. Muhterem arkadaşlar, yine önceki Birleşimde 
'Konya Milletvekili Rüştü özal'm takriri üzerine 
; Yüksek; Heyetinizce kabul edilmiş olan ve Riya
set Divanine/a; halli istenen «Sözlü soruların han
gi güne hasrıx hangi saate hasrı» ile ilgili Riyaset 
Divanının görüşünü Yüksek Heyetinize arz edi
yorum : 

. (Soruların Çarşamba.-günlerinde hasrı ile saat 
; 16 dan sonra görüşülmeye başlanmaları ve.karar 
ittihazı mevzubahsolmadığma göre soruların gö
rüşülmesi sırasında nisap aranmaması ve nisabın 
mevcııdolmâdığı,yolunda talepte bulunulmaması 
hususunun Grup Başkanlıklarına bildirilerek te
mini.) 

Bu hususu da oyunuza arz ediyorum. (Anla
şılmadı sesleri) . 

Sözlü sorulara..Çarşamba günü hasredilmiştir. 
Çarşamba günü saat 16 dan itibaren sözlü soru
lara devam edilecektir. 

Muhterem arkadaşlar; bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. Bu karar da 28 Ocak Pazartesi 
Birleşiminden itibaren tatbik edilecektir. 

3. — 8aym üyelerden bâzılarına izin veril? 
mesi hakkında .Millet Meclisi Başkanhgt tezkereni 
(3/484) 

BAŞKAN -Tr, Tezkereleri okutuyorum: 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divaninin 23. . 1 . 1963 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 
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Ankara Milletvekili I . Sıtkı Hatiboğhij 15 gün, ; 

mazeretine binaen, 23 . 1 . 19G3 tarihinden iti
baren. 

/Ankara Milletvekili E. Nuri Yıldırım^ 20 gün, 
mazeretine binaen, 21, . 1 . 1963. tarihinden iti
baren . 

Samsun Milletvekili Nurettin Ceritoğlu, 15 
gün, mazeretine binaen, 23 . 1 . 1963 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili I. Sıtkı Ha-
tiboğlü, mazeretine binaen, 23 . 1 . 1963 tarihin
den itibaren 15 gün izin verilmesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Milletvekili F. Nuri Yıldırım, maze
retine binaen, 20 gün, 21 . 1 . 1963 tarihinden 
itibaren izin verilmesini, kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Samsun Milletvekili Nurettin Ceritoğlu,* ma
zeretine binae^ 15 gün. 23 . 1 . 1963 tarihinden 
itibaren izin verilmesini, kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Niğde Miletvekili Oğuz Demir Tuzun
un, Bayındırlık Komisyonundan istifa ettiğine 
dair önergesi (4/163) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yeni teşkil olunan Dilkeçe Komisyonuna se

çilmem dolayısiyle Bayındırlık Komisyonundan 
istifa ettiğimi hürmetlerimle arz ederim. 

Niğde 
Oğuz Demir Tüzün 

BAŞKAN" — Bilgilerinize arz olunr. 

5. — Muğla Milletvekili Turan Şahin ve üç 
arkadaşının, Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısının, havale edilmiş olduğu Sana
yi, Ticaret, Millî Eğitim, Tarım, Çalışma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer 
üyeden mürekkep geçici bir komisyonda görüşül
mesi hakkında önergesi (4/İ64) (1/321) 

,BASK A N — önergeyi okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa v 

Millî Prodükvite Merkezi Kuruluş Kanunu 
tasarısının bir an cvevl kanunlaşması için, havale 
edilmiş,olduğu Sanayi, Ticaret, Millî Eğitim, Ta
rım, Çalışma, Mâliye ve Plân komisyonlarından 

25.1.1963 0 : 1 
seçilecek üçer üyeden mürekkep geçici bir komis
yonda görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Muğla Bolu 
Turan Şahin Zeki Baltacıoğlıı 

Bolu İstanbul 
Kemal Demir Coşkun Kırca 

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

6. — Ünye'nin IIamidiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı Ila-
siboğlu, Fatma Şeker'den doğma, 24 l'eşrinisani 
1.930 doğumlu Mehmet (Mustafd) Yeğenoğlu* 
nun ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki dos
yanın geriveritmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/467), (3/488) 

BAŞKAN — ölüm cezası ile ilgili bir tez
kere var okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi :"9 . 11 .1961 tarihli ve 5/4 - 5166 sayılı 

yazımıza : 
ölüm cezasına hükümlü Ali Osman özden'-

in vâki karar tashihi talebi dolayısiyle dosya
sının incelenmesi iktiza ettiğinden adı geçene 
ait mahkûmiyet dosyasının iadesi hususu, Ada
let Bakanlığının 17 . 1 . 1963 tarihli ve 1760 sa
yılı yazısiyle istenilmektedir. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
ismet inönü 

Başbakan 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

7. — Ankara vilâyeti Kızılcahaman ilçesi Pa
zar nahiyesi, Ağçaviran köyü hane 19, cilt 3, 
sayfa 31 de kayıtlı Hüseyinoğlu Fatma'dan 
doğan 9.8. 1938 doğumlu Ali Osman özden'-
in ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki dos
yanın geriverilmesine dair Başbakanlık tezke
resi (3/18), (3/487) 

, BAŞKAN — Y i n e ölüm cezası ile ilgili bir 
tezkere var, onu da okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 7 . 1 . 1963 tarih ve 5/4 - 84 sayılı ya

zımıza : 

ölüm cezasına hükümlü* Mehmet (Mustafa) 
Yeğenoğlu vekili Avukat Kesat Çoldur tara-
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fmdan vâki karar tashihi talebi dolayısiyle 
dosyanın incelenmesi 'iktiz'a edeceğinden adı ge
çene ait mahkûmiyet dosyasının iade edilmesi, 
Adalet Bakanlığının 21 . 1 . 1963 tarih ve 2098 
sayılı yazısiyle istenilmektedir. 

5. — SORULAR ̂i 
A — SÖZLÜ SOR 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORU VE CEVABI 

1. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Türk vatandaşına Avrupa İnsan Hakları Ko
misyonu ile Divanına müracaat hakkının tanın-
maamsı sebebine dair soru önergesi ve Dışişleri 
Bakanı Feridun Cemal Erkin'in sözlü cevabı 
(6/428) 

BAŞKAN — Soru sahibi, burada, Bakan, bu
rada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun Dışişleri Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasına delâletlerini 
arz ederim. 

5 . 10 . 1962 
Konya Milletvekili 

Faruk Sükan 

1. Avrupa konseyi içerisinde iki yargı 
organı halinde faaliyette bulunan «Avrupa 
İnsan Hakları Komisyonu» ile «Avrupa in
san Hakları Divanı» yetkilerinin bu güne 
kadar Hükümetimizce tanmmıamasının sebep
leri nelerdir? 

2. Hükümet, Türk vatandaşının Avrupa 
İnsan Hakları Komisyonuna ve Divanına mü
racaatla dâva açabilme hakkının tanınması
na taraftar mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 

ERKİN - - Muhterem arkadaşlarım, Konya 
Milletvekili Sayın Faruk Sükan, Türk vatan
daşına Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna 
ve Avrupa İnsan Hakları Divanına müra
caat hakkının tanınmaması sebebini sormak
tadır. Diğer bir deylimle, Türkiye'nin bu 
mevzularda mevcut sözleşmelere iltihak et
memesi sebebini öğrenmek istemektedir. 

Bundan bir müddet evvel Saym Nihat 
Erim, Yüksek Meclise Hükümetimizin ba
his-konusu sözleşmelere iltühakmı sağlamak 

25 o 1.1963 O : 1 
Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

İsmet İnönü 
Başbakan 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 
Şimdi sorulara geçiyoruz. 

üzlere bir kanun teklifi sunmuştu. Teklif, 
Anayasa Komisyonunda üç toplantı süresin
ce esaslı surette tetkika tabi tutuldu. Saym 
Faruk Sükan, komisyon üyesi sıfatiyle mü
zakerelerde hazır bulundular ve kanun tek
lifini desteklediler. Hükümet adına komis
yonda hazır bulunan Adalet ve DışÜşleri Ba
kanları ise teklif aleyhinde 'konuştular. Bu 
münasebetle ve mevzuun nezaketi dolayısiy
le, gizli bir toplantıda verdiğim izahlarda, 
bâzı Batı memleketlerinin bile iltihaktan çe
kindikleri, bahis konusu sözleşmelere katıl
ma keyfiyetinin 'bizim için daha da büyük 
mahzur ve tehlikeleri olduğunu belirttim. Akı
bet, teklif Anayasa Komisyonunda re't ve Dış
işleri Komisyonuna iade edildi. Bu arada Sa
yın Nihat Erim kanun teklifini geri çekti. Ha
ber aldığıma göre Sayın Sükan ve arkadaş
ları teklifi kendileri 'ele alarak tekrar Yük
sek Meclise sunmuşlar. Halen, zannediyo
rum k!i, teklif Dışişleri Komisyonunda bu
lunmaktadır. Sayın Sükan bu suretle bu işin 
kanun mevzuu olduğunu bu şekilde kabul bu
yurmuş oluyorlar. 

Gizli celse halinde komisyonda teklif 
aleyhine, biraz evvel mâruz ana fikirlere is
tinaden, söylediğim sözlere, yüksek huzu
runuzda şimdi ilâve edecek bir mâruzâtım 
yoktur. Arkadaşımızın evvelce vâki ve ken
dilerince malûm izahlarımla iktifa buyurma
larını rica ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Snvm Sükan. 
FARUK SÜKAN (Konya) — Saym Ba$. 

kan, muhterem arkadaşlarım; sözlü sorumun 
konusu, özel kişilerin Avrupa İnsan Haklan 
Komisyonuna müracaat hakkının tanınması ve 
Avrupa İnsan Haklan Divanının kazai yetki» 
lerinm Hükümetimizce veya Parlamentomuzca 
tanınmasını ilzam etmektedir. 
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Sözlü sorum Sayın Nihat Erim tarafından 

bu mevzuda verilen kanun teklifinin komisyon
da görüşülmesinden öncedir. Aradan 4 ayı mü
tecaviz bir zaman geçtiği halde ancak bugün 
beni tatmin edecek: tarzda cevaplandırılmamış
tır. Ben Anayasa veya Adalet Komisyonu üyesi 
değilim. Kanun teklifi müzakere edilirken bir 
milletvekili olarak müzakereleri takibettim. Bu 
itibarla gizli oturumda hazır bulunmadım. Sa
yın Bakan komisyonda verdikleri izahatta, bu
gün olduğu gibi kati olarak, Hükümetin bu 
meıvzudaki görüşünü sarahatle ifade buyurma-
mışlardır. 

Arkadaşlar, insan hakları konusu gerek par
lâmentomuz, gerekse Türk efkârı umumiyesi 
Ibakımmdan aktüalitesini muhafaza eden bir 
konudur ve bu kürsüden zaman zaman edebi
yatı yapılmış, fakat çok zaman tatbikatı olmı-
yan bir mevzu olarak, gerek Hükümet tarafın
dan ve gerek arkadaşlar tarafından ifade edi-
legelmektedir. Türkiye Milletlerarası plânda 
insan hakları konusunda üç bakımdan yakinen 
alâkalı bulunmaktadır: 

Birincisi: 1948 senesinden beri Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
ni kabul etmiş bir millet ve devletiz. Aynı şe
kilde Avrupa Konseyi üyesi bulunmaktayız. 
Avrupa Konseyinin hikmeti vücudu ve kurul
masının esbabı, ikinci Cihan Harbinden sonra 
demokratik nizamın, sulh ve sükûnun ancak in
san haklarına riayet etmek suretiyle mümkün 
olabileceği düşüncesidir. Konsey bu düşünce
lerden mülhem bir teşekküldür. 

1949 senesinden sonra Avrupa Konseyi üye
si olarak Statüye ve prensiplerine ahdüvefa 
eyliıyen bir devletiz. 

3 ncüsü de: 4 Kasım 1950 senesinde Korna
da imzalanan Avrupa İnsan Haklarını ve Te
mel Hürriyetleri Koruma Sözleşmesini, 1954 se
nesinde biz de Meclisçe kabul edip ilân ettik 
imzaladık. Şu halde, mânevi ve hukuki bakım
dan anlaşma ve taahhütlere girişmiş olduk, bu 
vecibeleri yerine getirmek mecburiyetinde bu
lunmaktayız. 

Akadaşlar, bir Avrupa Devleti ve bir Av
rupa Konseyi üyesi olarak, taahhütlerimizi lâf
la ve nazariyatla değil, fiilen tatbik etmek 
mecburiyetindeyiz. Şu halde, bu kürsüden in
san hakları anlaşmalarına riayetkârlığı lâfzi 
şekilde bahsetmekten ziyade, Hükümet olarak 
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Garp memleketleri metot ve zihniyetiyle bâğll 
bulunduğumuz taahhütleri" fiilen tatbik ederek 
ispat etmefc durumunda olduğumuzu da her 
halde hepiniz takdir buyurursunuz. 

işte biz bu maksatla; dış itibarimizin daha 
çok yükselmesi ve dış memleketlerde, bilhassa 
son zamanlarda memleketimizde demokratik 
prensiplerin çiğnendiği, diktaya kaçıldığı ve in
san haklarına riayet edilmediği yolundaki şüp
he ve tereddütleri izale için bu kabîl sözleş
melere riayetle 'bilfiil ispat zaruretini izah ve 
işaret etmek istiyoruz. 

Avrupa insan Hakları Komisyonu selâhi-
yetlerinin sarahaten tanınmasının millî menfa
atlerimiz bakımından lüzumlu olduğu mülâha-
zasiyle, bu meseleyi kürsüye getirmiş bulunu
yorum. 

Arkadaşlar, müsaade buyurursanız, bunu 
hukuki ve mantıki olaralk ve sözleşme statüsü
ne uygun olarak sizlere arz ve izaih etmek isti
yorum. 

Roma Sözleşmesinin 25 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası aynen şöyledir: «işbu Sözleşmede tanı
nan hakların, âkitlerden biri tarafından ihlâ
linden zarar gördüğü iddiasında bulunan her 
hakiki şahıs, Hükümet dışı her teşekkül veya 
insan topluluğu, Avrupa Konseyi Genel Sek
reterine sunduğu bir dilekçe ile Komisyona mü
racaat edebilir.» denilmektedir. 

işte bizim Türk Hükümeti tarafından ta
nınmasını arzu ve talep ettiğimiz husus, Avru
pa insan Hhakları Komisyonunun yetkilerini 
tanıyarak Türk vatandaşına da bu müracaat yo
lunun açılması ve sağlanmasıdır. Ancak bu 
hak tanındığı takdirde ne gibi faydalar sağla
nacak ve ne gibi mahzurlar hâsıl olacaktır, mü
saadenizle bunları arz edeyim. 

Hâsıl olacak faydaları 5 madde halinde sı
ralamış bulunuyorum. 

1. Türk vatandaşının hak ve hürriyetleri 
Anayasamızın yannıda, Milletlerarası hukuk 
bakımından da teminat ve kontrol altına alın
mış olacaktır. 
2. Fertlerin insan Hakları Komisyonuna baş 

vurabilme yolu açılınca Sözleşmede zikredilen 
hakların ve hürriyetlerin Türk mahkemelerince 
gereği gibi korunmadığını zanneden bir muh
temel mağdur, bir kere de insan Hakları Ko
misyonuna gidebilecektir. Böylece, her şeyden 
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oûçe fertlerde yeni bir güven ve huzur duygu
su^ teessüsüne imkân sağlanmış olacaktır. 

3. Bu fakların kabulü, Hukuk Devleti ol
ma yolunda cesaretli bir adım ve bir teminat 
teglyl edecektir. 
...... 4. Ana haklar bakımndan, Anayasa tatbi

katımız miletlerarası yüksek bir organın kont-
roluna sunulmuş olacak ve böylece bağımsız 
adalet cihazımız da dış âlemde daha çok değer 
kazanacaktır. 

5. Türkiye'de demokratik prensiplerin çiğ
nendiği, diktaya kayıldığı, insan haklarının ge
rilediği şeklindeki şüphe ve tereddütler tama
men ortadan kalkmış olacaktır. 

. Arkadaşlar, şu hususu katiyetle ve açıkça 
ifade etmek mecburiyetindeyim ki ; iç bünye
mizdeki huzursuzluk ve buhranın, antidemok
ratik ve antiparlmanter aleni davranış ve faa
liyetlerin, Anayasamızı ihlâl edici hareketle
rin ve inşan hak ve hürriyetlerine vâki tecavüz
lerin, millî hayat ve bekamızı tehdideder şekil
de mevcut bulunmaları ve gayrimeşru hareket
lere karşı çok zaman Hükümetin gerekli ted
birler almaması, dış âlemde dost ve müttefik
lerimiz üzerinde haklı şüphe ve tereddüt yarat
maktadır. Bu durum dış itibarımıza tesir et
mekte ve Avrupa Konseyi üyesi olarak iç bün
yemizle ilgili gibi gösterilen bu meselelerde, ka
tıldığımız ve kaderimizi bağladığımız Avrupa 
camiası üzerinde menfi tesir icra etmektedir. İşte 
bunun neticesi olarak 27 Mayıs'tan sonra Avru
pa Konseyinde Türkiye'nin ismi sık sık müza
kere konusu yapılmaktadır. Avrupa Konseyin
de yalnız Lücifero müzakere konusu yapmamak
tadır. Elimde 1960 Eylül ayma ait Avrupa 
Konseyi istişari assamblesine ait müzakere zabıt
larını ihtiva eden kitap vardır. Burada yalnız 
Lücifero (İtalyan) değil daha başka delegeler de 
Türkiye ile ilgili meseleler üzerinde görüşlerini 
ifade etmişlerdir. Meselâ Avrupa Konseyi Baş
kanı Federspiel, Belçikalı Bohy, Avusturyalı 
Toncic, İsveçli Hecksher vardır, aynı zamanda 
Avrupa Konseyi organları : Konsey İdare He
yeti (Bureau) ve Daimî Komisyon (Comission 
permanante) yakından meşgul olmaktadır ve 
Türk meseleleri üzerinde devamlı surette dur
maktadırlar. Bunları yüksek ıttılaınıza arz et
mek isterim. Bunun mânası o dur ki, arkadaş
lar; iç bünyemizle ilgili meseleler üzerinde dur
mak ve Hükümet olarak, Parlâmento olarak 
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mevcut huzursuzluk ve buhranı izale etmek hu
susunda el birliği yapmak zorundayız. Artık boş 
ve küçük politika hesaplarından sıyrılıp, yap
mış olduğumuz taahhütler icabı Avrupalı ve 
Garplı anlayışı içerisinde iç meselelerimizi mu
ayyen bir istikamette ayarlamak mecburiyetin
deyiz. İşte benim bu kürsüden arz etmek ve izah 
etmek istediğim husus budur. Sureti katiyede 
bir demagoji ve polemik meselesi değildir. Esas 
olan Türkiye'nin istikbali ve garp camiası için
deki itibarımızla ilgili bir konu olduğu içindir ki 
yüksek huzurlarınızda arz etmek istiyorum, aziz 
arkadaşlar. 

Şu hususu bilhassa tebarüz ettirmek isterim 
ki; Sayın Kasım Gülek'in burada Avrupa Kon
seyi üyesi olarak, yine bu konseyin üyesi olan 
bir meslekdaşı hakkında, «Lücifero, iblis mâna
sına gelir» cümlesini sarf etmesini bendeniz gay-
rinâzik bir hareket olarak telâkki ediyorum. 
Arkadaşlar, bu şekildeki ithamlar Avrupa Kon
seyinde memleketimiz aleyhine bir konu teşkil 
etmektedir. Sırf bunun için arz ediyorum. Bun
dan gayrı bir iddiamız, başka bir maksadımız ve 
hiçbir geri düşüncemiz yoktur. 

Aziz arkadaşlarım; Avrupa İnsan Hakları 
Komisyonuna fertlerin, özel kişilerin müracaat 
Laklarının neden tanınması lâzımgeldiği hakkın
da kısaca beş madde halinde söylediğim faydalar 
dışında akla gelebilecek mahzurları da müsaade
nizle arz etmek isterim. 

1. Memleket ve millet bütünlüğünü ihlâl ve 
hattâ yoketmek üzere açık ve gizli faaliyet gös
teren cereyan mümessillerine imkân ve fırsat ve
rilmiş olacaktır. Ve böylece Anayasamızın 3 ncü 
maddesi ihlâl edilecektir. 

2. Şikâyetler, Devletimizin aleyhine bir şan
taj vasıtası olarak kullanılacak, bu suretle 
Türk Devletinin haysiyetiyle oynıyacak, isim 
ve itibarı Dünya efkârınca haksız ve lüzumsuz 
yere. zedelenmiye vesile teşkil edecektir. 

3. 27 Mayıs ihtilâli ve tasarruflarım kasıtlı 
olarak Dünya umumi efkârında polemik konu
su yaptırmak ve millî itibarımızı zedelemek is-
tiyenlere fırsat verilmiş olacaktır. 

4. Bir âkit Devlet aleyhine, haklı, haksız 
pek çok müracaat ve şikâyet yapılmak suretiyle 
hem komisyon ve hem şikâyet eden devletin 
yetkili makamları lüzumsuz yere işgal edilmiş 
olacaktır. 

Bu dört mahzur akla gelmektedir. Fakat 
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arkadaşlar, hemen ilâve ve arz etmek isterim I 
ki, gerek sözleşme ahkâmı ve gerekse komisyon I 
içtüzüğündeki tedbirce barajlar suiistimalleri I 
önlemektedir, bilhassa 17 nei maddede tanınan I 
hakların suiistimal edilmemesi ve himaye gör- I 
memesi zımnında Medeni Kanunumuzun ikin
ci maddesine uygun tarzda tahdit edici hüküm
ler koymuştur. Devletlerin itibarını önleyici, 
fertlerin haksız yere devletlerin haysiyetiyle I 
oynamıya matuf hareketlerini önleyici tedbirler 
almış bulunmaktadır. Bu 17 nei maddeyi, bu
rada tüzüğe uyan şekilde, okumama müsaade- i 
ııizi rica edeceğim: «Bu sözleşme hükümlerin- I 
den hiçbiri, bir devlete, bir topluluğa ve bir 
ferde işbu sözleşmede tanınan hak ve hürriyet
lerin yok edilmesini veya mezkûr sözleşmede 
derpiş edildiğinden daha geniş ölçüde tahdit- j 
lere tabi tutulmasını istihdaf eden bir faali- I 
yete girişmeye veya harekette bulunmıya ma
tuf her hangi bir hak sağladığı şeklinde tef- I 
sir olunamaz» demek suretiyle Medeni Kamı- I 
numuzdaki mevcut hükümleri de böylece des- j 
teklemiş bulunuyor. I 

Muhterem arkadaşlar, Almanya Anayasa- I 
smda komünist partisi gayri kanuni bir teşek- I 
kül kabul edildiği için Alman Komünist Partisi I 
Alman Federal Anayasa Mahkemesine müracaat I 
etmiş uzun süre bir muhakemeden sonra mahke- I 
me komünist partisinin gayri kanuni bir teşekkül I 
olduğuna, dair karar vermiştir. Bunun üzerine I 
Alman Komünist Partisi Eoma Sözleşmesi I 
hükümleri bilhassa cemiyet kurma hakkı I 
ihlâl edilmiştir esbabı mucibesi ile Avrupa in- I 
san Hakları Komisyonuna müracaat ediyor. I 
Uzun süren tetkik ve tahkikattan sonra komis- I 
yon Alman Komünist Partisinin, Alınan Ana- I 
yasasına aykırı gayri kanuni bir teşekkül oldu- I 
ğu fikir ve kanaatine varmıştır ve Alman I 
Federal Mahkemesi bu kararını tasvip ve tas
dik etmiştir. Memleketimizde de, bu tarzda J 
her hangi bir gayri millî ve kanuni davranış ve 
hareketler bu hakkın tanmmasıyle olabilir şek- I 
ündeki endişe, sureti katiyede varit olmamak I 
tatbikat, sözleşme ahkâmı ve içtüzük hükümleri I 
buna mânidir. Bundan endişe etmemek lâzım- I 
dır. Yani fertlere tanınacak haklar, millî bü- I 
tünlük ve vahdeti bozabilecek bir istikamette I 
suiistimale imkân verilmemektedir. Bu cüm- I 
leden olmak üzere demek isterim ki ; ne bir I 
komünist partisi, ne bir faşizm partisi ne şu I 
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ne bu şekilde bu haklardan istifade ederek 
kurulamaz. Buna sarahatle işaret etmek is
terim. 

Diğer taraftan arkadaşlar, fertlerin hangi 
şartlar affında müracaatlerının kabul edilmiye-
ceğine ait hükümde vardır. Müsaadenizle bu 
hususu da arz etmek istiyorum. («Ne lüzum 
var?» sesleri) Çok lüzum var. Çünkü konumuz, 
fertlere müracaat hakkını tanımaktır. 

«Şu hallerde fertlerin müracaat hakları ka
bul edilmez: 

1. Ferdî müracaat, şikâyet edilen devle
tin iç müracaat yollarına baş vurmadan yapıl
mışsa. 

Demek ki, müracaat hakkı tanınabilmesi 
için, şikâyet edilen devletin iç müracaat yolla

rına başvurması lâzımdır. 
2. Müracat, nihai dahilî karardan itibaren 

altı aylık bir müddet geçtikten sonra yapılmış
sa. Altı ay içinde olması lâzımdır. Altı aydan 
sonra muteber değildir.» 

Arkadaşlar; yine okumaya devam ediyo
rum : İhsan Hakları Komisyonu yapılan müra
caat, şikâyet edilen devletin İnsan Hakları 
Sözleşmesini onaylamasından önce cereyan 
eden bir hâdiseye taallûk ediyorsa şu halde 
27 Mayıs İhta!âlini şantaj konusu yapmak su
reti katiyede mümkün değildir. Ancak bu 
komisyona iltihak tarihinden sonra cereyan ede
cek hâdiselerden dolayı İnsan Hakları Komis
yonu hükümleri tatbik edilebilir ve müracatları 
nazarı itibara alınır. Bu itibarla, böyle bir es
babı mucibe vâridolamaz arkadaşlarım. 

Arkadaşlarım; müracaat hakkının kötüye 
kullanılması mahiyetinde ise ve bir esasa isti-
naddetmezse, sureti kâfiyede ferdî müracaat ta
nınmaz. 

Burada sözlerime son vermeden evvel, Av
rupa İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Profe
sör Waldok'un sözlerini okumama müsaadele
rinizi rica edeceğim: 

Bir müellif İnsan Hakları Komisyonundaki 
inceleme usulünün fertlerden ziyade hükümet
leri korumaya yarıyan bir usul olduğunu lâtife 
yollu ifade etmiştir. Bu sözde bir hakikat payı 
vardır. Üç yıllık tecrübe, usulümüzün tama-
miyle haklı olduğunu isbat etmiştir. Bu usul 
sayesinde komisyon en önemli müracaatleri 
ciddî surette incelemiştir;» ferdî müracaat hak
kında âkıd devletlerin ilgili idari mercilerini 
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tamamiyle lüzumsuz yere lişgal etmesine mâni 
olmuştur. Ve şimdiye kadar Ski binin üstünde 
ferdî müracaatten çok mahdut sayıda kabul 
edilmiş, Avrupa insan Hakları 'Komisyonu bu 
iş ürerinde ne kadar dikkatle durduğunu, dev
let haysiyetiyle alâkalı olduğunu isbat etmiş
tir. Bu kadar hukuki, mantıkî ve mâkul esbabı 
mucibe karşısında, Garplı bir devlet olduğu id
diasında olan Türkiye, şüpheler altında bulu
nan Türkiye, hıza koyduğu beynelmilel taah
hütlerini kontrol'a imkân verecek kanuni ted
birleri almak mecburiyetindedir. Bunlar Tür
kiye'nin itibarı ve millî haysiyeti bakımından lü
zumludur. Bunu .yüksek huzurunuzda arz etmek 
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isterim. Mâruzâtım bundan ibarettir, hürmetle
rimle. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sözlü sorular için ayrılan zaman bittiğin

den kanun tasarı ve tekliflerinin müzakeresine 
geçiyoruz. («Daha dört dakika var» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, evet söylediğiniz 
gib!i dört dakika var fakat bir sözlü sorunun 
cevaplandırılması '20 - 30 dakikayı buluyor. Bu 
sebeple diğer maddelerden vakit almamak için 
dört dakika evvel başlamamıza müsaade bu
yurmanızı rica ederim. 

Şimdi, kanun ta'sarı w tekli derinin müza
keresine 'geçiyoruz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner Sansö-
zen'in Türkiye Büyük Millet M' edişinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı : 313) 

BAŞKAN — Bu tasarının üç maddesi he
nüz Ikoımi'syondan gelmemiştir. Bu sebeple bu
nu geçiyoruz. 

2. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
Köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat Bankası ve 
tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 ar
kadaşının, Köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat 
Bankasına olan bâzı borçlarının taksitlendiril-
mesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporları. (2/300, 2/311) (S. Sayısı : 38) (1) 

IBAŞKAN — Muhterem arşadaşlar; önceki 
(Birleşimde Sayın Mustafa Kepir tarafından, 
kendi teklifinin müzakereye esas tutulması 
hakkında bir önerge verilmiş, bunun da açık 
surette oylanması teklif edilmişti. 

MUSTAFA KEPÎR (Yozgat) — (Benim ta
rafımdan değiil sayın Başkanım, 15 arkadaş ta
rafından. 

(1) 38 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır, 

İBAŞKAN — Mustafa Kebir ve on beş arka
daşı tarafından. Bu husus açık oylarınıza arz 
edilmiş ve nisap hâsıl olmamıştı. Şimdi açık 
oylamayı tekrar ediyoruz. 'Kutular dolaştırıla
caktır. 

Yanında matbu oy puslaları olmıyan arka
daşlarımız beyat kâğıt üzenine adlarını, soyad
larını, seçim çevrelerini ve oylarını işaret et
mek suretiyle kutulara atabilirler. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlar lütfen 
oylarını kullansınlar. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlar var mı?.. 
(Var sesleri) Lütfen biraz istical buyursunlar.. 

Oy toplama işlemi 'bitmiştir. 
Tasnif bitmiştir neticeyi okutuyorum. 

Oya katılanlar 234 
Kabul edenler 108 
Reddedenler 120 
Çekinserler G 

BAŞKAN — Sayın Mustafa KepirUıı t ek l -
f inlin esas alınması hakkındaki önerge redde
dilmiştir. 

Komisyon teklifi üzerinde müzakereye de
vam ediyoruz. 

Komisyon lütfen yerini alsın efendim. 
Tümü üzerinde söz listiyen var mı? 

ıSaym Kemal Karan, buyurun. 
MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 

Aziz arkadaşlarım, 1937 yılında 3202 sa
yılı Kanunla çıkarılan çiftçi kredisi, ziraata 
büyük faideler sağlamışsa da, zaman zaman 
bu müesseseye, hâkim olan politik ve istis-
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i n a m zihniyetler plânsız ve programsız bir 
tutum, bugünkü çiftçlimliz için bir ıstırap 
kaynağı olmuştur. 

Durumun bu hale gelmesinde baş âmil po-
•lütikacılai'in günlük siyaseti ve Ziraat Ban
kası yetkililerinin yanlış görüş ve düşünüşü
dür. Burada bunun uzun, uzun tahlilini ya
parak başınızı ağrıtınlyacağım. Ancak şu 
hakikati kabul etmek lâzımdır ki, bugün 
Türkiye'de çiftçi Ziraat Bankasına takati
nin eok üstünde borçlanmıştır. Bugünkü 
rejim devam ettiği takdirde de bu borç bur
gun biraz daha. artacak, Zlinaat Bankasının 
imkânları biraz daha azalacaktır. V<e Ziraat 
Bankası hiçbir surette- istihsale para yatıra-
mıyacak, zaten donmuş olan plasmanı sürat
le bir çığ gibi büyüye'cektir. 

Bu arada memleket realitelerini gorme-
mezlikten gelerek, Ziraat Bankası yetkilileri 
1960 kaç senesinde şu kadar milyon tahsilat 
yaptık ve memleketin zirai işletmelerini fi
nanse etmek için şu kadar milyon kredi ver
dim diye raporlar neşredecek, blânçokır çı
karacak, kârlar gösterecek, tahsilattaki ba
şarılarından • ötürü memurlarına ikramiyeler 
dağıtacak, ama, bunlar kâğıtlar üzerinde 
kalan birtakım -muhasebe oyunlarından ve 
memleketin zirai ihtisalini artırıcı değil, kös
tekleyici tedbirlerden ileri gidemiyecektir. 

Bu icraattan yalnız iki sınıf istifade ede
cektir. 

1. Tefeciler, 
2. Bankada üstün başarılı memurlar, ik

ramiye almak suretiyle. 
Arkadaşlarım, hakikat şudur : Bugün 

memleketimizde Ziraat Bankası birçok fon
lardan kredi vermektedir. Bunlardan en ağı
rı çievirme kredisidir. Ziraat Bankası buna 
gayet güzel bir de isim koymuştur, arkadaş
ların birçokları bilirler, (abonman kredisi) 
demişlerdir. Ziraat Bankası çiftçiye dağıttığı 
bu abonman kredilerini senenin, muayyen 
zamanlarında tahsil eder ve üç gün sonra iade 
'öder. Çiftçi, takatinin üstünde borçludur, 
bu parayı yatıracak durumda değildir. Ama, 
borcunu ödomiek ist iyen çiftçi, derhal şehre 
koşacak bir tefeci bulacaktır. Tefeciden, mu
ayyen haddiıı üzerinde, yüksek faizle para ala
cak, götürecek Ziraat Bankasına verecek, Zi
raat Bankasından, üç gün sonra parayı tah-
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siİ edecek ve tefeciden aldığı parayı iade ede
cektir. Yani, fuzulen, tefeciye bir faiz öde
mek durumunda kalacaktır. 

Ziraat Bankası, bu muamele ile, hakikat
te bir tahsilat yapmış değildir. ' Yalnız, kâ
ğıt üzerinde kendi kendisini kandırmış, ver
diği kredileri çiftçiden tahsil etmiş ve yeni 
krediler açmış gibi görünmektedir. Halbuki, 
Ziraat Bankası ne tahsilat yapmıştır, ne de 
kimseye kredi vermiştir. Verdiği krediyi bir 
sene daha tecil etmiştir. BÜr sene tecil etmek 
içinde tefeciye çiftçinin muayyen bir mik
tar faiz vermesini sağlamıştır. Bundan baş
ka da bu tahsilatı yaptıkları için, bunda 
büyük •muvaffakiyet gösteren memurlarına 
ikramiye dağıtmaktadır. Başka bir fonksiyonu 
bulunmamaktadır. Bu suretle çiftçi zarar edi
yor ; çünkü Ziraat Bankası hakiki tahsilâ* 
tını yapmadığı için yeni yatırım sabalarıma, 
hakiki yatırım sahalarına plasman ayırmak 
imkânını da bulamamakta, bu suretle çiftçi
ye yeni işletme kredileri verme imkânından 
mahrum bulunmaktadır. Bu işten kim zarar 
etmektedir f Memleketin zirai istihsalinde 
yeni yatırımlar yapılmadığı, yeni krediler 
verilmediği İçin 'memleketteki zirai istih
sal de o snisbette yükselememektedir. Bun
dan kurtulmak için bir çare bulmak lâ
zımdır. Çiftçiyi bu müşkül durumdan kurtar
mak lâzım, bir. Ziraat Bankasını bu du
rumdan kurtarmak lâzım, İki. Bu iki for
mülü bir arada telif edip temin edebilirsek ne
ticede memleketin, kredi dâvası halledilmiş 
o l u r . . - = : - ' • 

Arkadaşlarım, önümüzde iki teklif vardır. 
Biri Mustafa Kepir arkadaşımızın yapmış oldu
ğu teklif, ki bunla bütün borçların tecil edil
mesini talebediyor. Bu teklif mesuliyet duygu
sundan uzak olan bir tekliftir. Bu teklif, Zi
raat Bankasına bütün imkânlarını bağlıyacak 
ve Ziraat Bankasınn yeni bir yatırım yapması
na değil de iflâsına sebebolacaktır. Çünkü, Zi
raat Bankası verdiği kredileri kendi kaynakla
rından vermiş değildir. Bu kredileri dış kay
naklardan temin ettiği paralardan vermiştir. 
Bunu dondurmakla, Ziraat Bankası müşkül du
rumda kalacaktır. 

ikinci teklif Komisyonun getirdiği teklif
tir ki, bu ondan daha feci. Komisyon diyor ki, 
teklifinde, ancak, 2 bin liraya kadar çiftçi 
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borçlarını taksitlendirelim; ama hangi borçları 
taksitlendirelim? Kimi banka protesto etmişse, 
yani hüsniniyet kaidelerine uygun olmıyan şe
kilde taksitlendirmeye gidiyor. Kim, zamanın
da borcunu ödemişse ona imtiyaz yok; kim ban
kaya borcunu ödememişse kim, hüsnüniyet kai
delerinin haricine çıkmışsa, kim hattâ daha da 
ileriye giderek ahlâk dışı hareketlerde bulun
muşsa ona bir mükâfat veriyor. Bu ahlâk kai
delerine, umumi nizam kaidelerine ve bankacı
lık, zihniyetine uymıyan bir tutumdur. 

Bir şahıs tasavvur ediniz ki, bankaya borcu 
var, lödeme imkânı yoktur. Zaten çiftçinin aşa
ğı - yukarı büyük ekseriyetinin durumu böyle. 
ödeme zamanı gelmiş, didinmiş emek sarf et
miş, tefeciyi bulmuş, faiz vermiş para alarak 
Bankaya yatırmış ve üç gün sonra da kredisi
ni almış ve yine götürüp tefeciye borcunu ver
miş. Haysiyetini kurtarmak için gayret sarf 
eidiıp, faiz verip borcunu ödemiş. Siz buna, «Sen 
öbür sene de bu gayreti sarf et.» demek mec
bur iy etinde kalıyorsunuz. Diğeri, borcunu ver
mek için gayret sarf etmemiş, tefeciyi arama
mış, banka borcuna kıymet vermemiş, «Adam 
sende banka da milletin değil mi?», deyip geç
miş, haltta alhlâk kaideleri dışına çıkmış ve bu
na da siz diyorsunuz k i ; «Çocuğum sen iyi ya
pıyorsun, ben senin borcunu 10 senelik taksit
lere bağlıyorum...» Bu duğru bir şey değildir. 
Bu teklifi de Yüksek Meclisin hoş karşılamıya-
cağı kanaatindeyim. 

Arkadaşlarım, şim'di ben, bunun içinde yal
nız, memlekette kangren halini almış olan çe
virme kredisinden yani aboneman kredilerinin 
üzerinde durmak istiyorum. 

Arkadaşlarım, bu iki bin liralık taksit ile 
Komisyon, Ziraat Bankasının 9 yüz milyon li
ralık bir külfet altına girdiğini ifade ediyor. 
Bu iki bin liralık kredi umumi yekûne tahmil 
edilirse bir kıymet ifade etmez. Ama bugün, 
Türkiye'de Ziraat Bankasının dağıttığı çevirme 
kredisinin ki, bugün 750 milyon liradır, yani 
Komisyonun bahsettiği 9 yüz milyon liradan 
'daha azdır. Bu 750 milyon liralık çevirme kre
disi bugün o hale gelmiştir ki, çiftçi bunu öde
me durumunun dışındadır, takati buna müsait 
değildir. Her köyün büyüklüğüne göre (60 - 70 
hane olarak) muayyen borçları vardır. Bu borç
ları sene sonunda çiftçi, demin anlattığım gibi; 
ödeyip zaman kazanmaktadır. Başka türlü Zi-
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raat Bankası borçların tahsiline imkân bulama
maktadır. O halde Ziraat Bankasının bu para
ları tahsil imkânını kolaylaştırmak ve çiftçi
nin yükünü azaltmak için yalnız bu borçlara. 
mahsus olmak üzere, «Çevirme Kredisine», mah-
:sııs olmak üzere bir taksitlendirme yoluna git
mek faydalıdır. Şu bakımdan; Ziraat Bankası 
borçlarını tahsil edememektedir. Tahsil ettim 
dediği, demin de anlattığım gibi, hesap üzerin
de kalmaktadır. Halbuki bu 750 milyon lirayı 
normal olarak taksitlendirecek olursak, her se
ne Ziraat Bankası % 10 tahsil edecek ve tahsil 
ettiğini de aynı çiftçiye vermiyecektir. Bu su
retle bir fon birikecektir, yeni imkânlar bııi-
mak suretiyle bu fonu yeni zirai yatırımlara 
tahsis edecektir. Ve muayyen taksitlerin sonun
da da bu 750 milyon liralık alacak çiftçiden 
'tahsil edilmiş olacaktır. 

Taksitlendirmeyi kabul etmezsek, bu borç 
sittin sene devam edecek ve tahsil kabiliyeti 
de tamamiyle zail olacaktır. Gelecek sene bir 
taksitlendirme kanunu, öbür sene bir taksitlen
dirme kanunu Büyük Meclise gelip gelip gide
cektir. Onun için işletme kredilerinin, yani Zi
raat Bankasının abonman dediği kredilerin 
taksitten dirilmesini teklif edeceğim. 

Bir de arkadaşlarım, taksitlendirme mevzu
unda, Yüce Meclisin daha hassas bulunması 
icabeder. Atıfet duygularını, Yüce Meclis dai
ma ön plânda tutmuş ve politikacıların borcu
nu uzun vâdelerle faizsiz olarak taksitlendir
meye tâbi tutmuştur. Politikacıların borcunu, 
ki hiçbir istihsal kıymeti bulunmıyan bir para
yı, taksite bağlıyan bu Meclis; elbette ki, Türk 
çiftçisinin borcunu taksitlendirmede atıfetini 
esirgemiyecektir. Bu atıfet, istihsalin artırılma
sına yarıyacak, memleket istihsali artacaktır. Bu 
bakımdan bu teklifin bu şekilde tadil edilerek 
kabulünü teklif ederek hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Ahmet Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlarım; yılbaşından evvel geçici olarak 
kurulmuş olan bu komisyonda bulunan ve bir de 
bunun tatbikatını görmüş ve yapmış olan bir 
arkadaşınız olarak konuşuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün bu müesse
seyi biz evvelâ yaşatmaya mecburuz. Bugün size, 
bizim Geçici Komisyon olarak getirdiğimiz tek-
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lifte, küçük çiftçinin 2 bin liraya kadar olan 
borçları 5 sene müsavi taksite bağlanmış bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; biz bunu yaparken, 
evvelâ çiftçimizin, köylümüzün, bu parayı kul
lananların durumlarını tetkik ettik; münakaşa
sını yaptık. Ondan sonra da Ziraat Bankasının 
durumunu tetkik ettik. Bunun neticesinde, sa
dece 2 bin liraya kadar olan borçların bu şekil
de taksitlcndirilmesini uygun gördük. Sadece 2 
bin liraya kadar olan borçların yekûnu, global 
olarak arz ediyorum, 942 milyon liradır. 

Muhterem arkadaşlarım; 3202 sayılı Kanu
nun zirai krediler mefhumuna tabi tutulan ve 
edindirme kredisi yani A, B, C fıkralarına atfen 
verilmiş olan bu kredilerin mecmuu 1 milyar 450 
milyon liradır, bunu global olarak söylüyorum. 

Şimdi, tasavvur buyurun ki, eğer bu husus 
teklif sahibi muhterem arkadaşlarımın teklif et
tikleri şekilde kabul edilecek olursa, bu banka
nın kapısına, benim tâbirimle, bir kilit vurmak 
lâzımgelecektir. Elbette ki, hizmetleri devam 
ettireceğimize göre, bu kredilerimizi devam et
tireceğimize göre ve bugün plânlama devresinde 
olduğumuz için bu mesele, üzerinde hassasiyet
le durulan bir mevzu olduğuna göre, bu banka
nın açık bulunması, bu bankanın finansman 
kaynaklarının mutlak olarak faydalı bir şekilde 
devam ettirilmesi zarureti karşısında biz ancak 
bu şekli kabul ettik. Ben şimdiki komisyonda 
üye değilim. O zamanki komisyonda üye idim. 
Şimdiki komisyon da bizim o zamanki düşüncemi
zi kabul etmiştir. Bu mevzuda Ziraat Bankası
nı da düşünmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu paralar muhte
lif şekilde alınmıştır. Doğrudur. Sayın Karan 
arkadaşımızın da belirttiği gibi '3202 sayılı Ka
nunun bugün derpiş ettiği hususların bugünkü 
realitelere uymadığı doğrudur. Ama uymuyor 
diye müesseseyi ortadan kaldırmak mevzuubahis 
değildir ve olmaması da icabeder. O halde Zi
raat Bankasını da yaşamasını temin etmek mak-
sadiyle, komisyonun getirmiş olduğu metni ka
bul etmemiz şayanı arzudur. 

Kredilerin veriliş tarzı, hakikaten Bütçe 
Komisyonunda da ifade ettim, muhtelif şekiller
de burada da ii'ade etmiştim, bu kanunu tadil 
etmek ve bugünkü realitelere göre yürütmek, 
toprak barem değerine göre ayarlamak zarureti 
vardır. Küçük çiftçiyi donatmak için, gübre 
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parası verebilmek için, çevirme kredisi verebil
mek için, iyileştirme kredisi verebilmek için, 
bahçe tesis etme kredisini vermeyi temin edebil
mek için bugünkü baremleri tanzim etmek zaru
reti vardır. Buna şahsan ben de inanıyorum. 

Alman kredi yerine sarf edilmiyor arkadaşla
rım. Biz gerek Ziraat Bankası vasıtasiyle, gerek 
Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasiyle verilen 
kredileri yerine sarf etmiş olsaydık, memleket 
kalkınması bugünkü durumundan çok daha iyi 
olurdu. Ama biz bu parayı alıyoruz şu veya bu 
ihtiyaçlara sarf ediyoruz. Ticari sahada kulla
nıyoruz, araba alıyoruz. Denebilir ki, çiftliğine 
araba alıyor. Buna bir diyeceğim yok. Ama umu
miyetle bu paralar mahalline masruf olmuyor. 
Onun için de istihsal istenilen şekilde artmıyor. 
Büyük çiftliklerimiz de aldığı kredileri yerine 
harf .etmelidir. Bunların yerine sarf edilip edil
mediğini tetkik etmek yine Ziraat Bankasının 
ve Tarım Bakanlığının işidir. 

Muhterem arkadaşlarım; zirai kredilerin 
tahsili mevzuuna gelince; bu krediler tahsil edi
lirken de, birbirimizi aldatmıyalım, çiftçi tak
sit müddeti geldiği ve Ziraat Bankası sıkıştırdı
ğı zaman, "gidip tefeciden faizle para buluyor, 
bankanın taksitini yatırıyor. Bu suretle Ziraat 
Bankası parasını tahsil etmiş oluyor. Fakat tek 
ı ar ertesi günü bunu çiftçiye veriyor. Bu şekil, 
tamamen kendi kendimizi aldatma şeklidir. Kre
dileri bilhassa küçük çiftçiler üzerinde teksif et
me zaruretindeyiz. Küçük çiftçi ailesi memleke
timizde çoktur. Bilhassa nüfusun süratle art
ması sebebiyle ve tohum, mücadele ve bilhassa 
kuraklık yönünden bunların bâzı zararları ol
maktadır. Ama 3202 sayılı Kanunun maddei 
mahsusuna göre % 40 dan fazla zarar olduğu za
man bu gibi çiftçilerin borçlarının tecili yoluna 
gidilmektedir. Zarar % 40 dan aşağı olduğu 
zaman ise buna imkân yoktur. 

Onun için biz düşündük ve küçük çiftçilerin 
2 bin liraya kadar olan borçlarının 5 senede 5 
müsavi taksite bağlanmasını münasip gördük. 

Şimdi mulhterem arkadaşlarım; b'iz büyük 
çiftçilerim borçlarının tecil edilmesini" isteme
dik değtill. Efendim; gere'kçede bahsedilmekte
dir, kuraklığa mâruz kalan 'bölgelerde, sel-fe
lâketine mâruz kalan mahallerde, haşere mü
cadelesini icabettiren yerlerde teciller isten
miş/tir. istendiği takdirde de" aynı kanunun 
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47 m<£ maddem bu gibi tecillerin yapılmasını 
âmirdir. Eğer kuraklık oknuşsa, haşere ve 
'hastalıklardan mütevellit maihsul elde edile
memişse veya sel ve seylâp felâketi hâsıl ol
muşsa, !bu 3202 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin 
Ihükmü ortada durmaktadır. Bu hallerde Zira
at 'Bankasının mahallî teşkilâtının veya merke
zin verdiği 'kararla ve bunların İdare mecli
sinden geçmesi suretiyle tecil yapılalMlir. Yani 
tecil ancak bu suretle yapıla'bilir. O halde bü
yük çiftçilerimizden zarara uğrayanların da 
kredileri tecil edilmektedir. Biz hem Ziraat 
Bankasını, hem küçük, hem de büyük çiftçileri 
düşünerek ve 'bu prensiplere dayanarak 'bu ka
nunu -huzurunuza bu şekilde getirmiş oluyo
ruz. 

Mulhterem arkadaşlar; tekrar ediyorum. 
eğer kanun bu şekilde çıkmadığı takdirde Zi
raat Bankasının kapanacağını ben size peşinen 
Söylemiş olayım. Ziraat Bankasının çiftçiden 
ve 'Tarım Kredi Kooperatiflerinden alacağı pa
ranın yekûnu 1 milyar 450 mlilyon liradır. Dü
şününüz arkadaşlarım, 'bu bir buçuk milyar-
lı'k borcu 'beş sene veya on senelik taksite bağ
larsak artık önümüzdeki plânlı devrede 'ban
kaya diyemeyiz ki, falan yere şu krediyi açı
nız, şu yatırımı yapınız. Buna bankanın im
kânları müsaade etmez. 

'Muhterem arkadaşlarım, biz bu plânlı dev
reye girerken çok dikkatli 'hareket etmeye mec
buruz. Bu itibarla ancak 2 bin İ r aya kadar 
olan borçların tecil edilmesi ve taksite bağlan
ması en uygun haldir. 

Maddeler üzerinde konuşma hakkım baki 
kalmak şartiyle şimdilik söyliyeceklerim "bun
dan ibarettir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Mustafa Kepir, 
MUSTAFA KEPİR (Yozgat) — Muhterem 

arkadaşlarım, karab allı tını, kavruk toprakları 
kazaralk ak etmeye çalışan, ('3,5) milyon çift
çi ailesinin, dolayisiyle (10 - 1'5) milyonluk bir 
kütlenin günlük rızık tedarikinden ibaret olan 
ekonomik kaderi 've 'bilhassa ins'anlık ve vatan
daşlık haysiyeti ile ilgili bir kanun teklifini 
yüksek tetkik ve takdirinize sunmuş bulunu
yoruz. 

Bu teklif aynı 'zamanda, yüz yıllık mazisi 
ofan bir millî müessesemizin, (Türkiye Cum-
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huriyeti Ziraat Bankasının) mer'i 'statüsünün 
gözden geçirilmesi, bugünün ihtiyaçlarına ce
vap verebilecek hizmet hedeflerinin tesbiti, bu 
hedeflere ulaşabilmek için gereken organizas
yonun kurulması, malî kaynakların sağlanma
sı, 'verimli bir kredilendirme imlkânınm aran
ması gibi problemlerin de incelenmesine vesile 
olabilecektir. 

Bu kadar .şümullü bir konunun, hepimizi he-
yacanlı bir dikkat içinde bulunduracağına ve 
gerçeklere uygun neticenin mutlaka istihsal 
edileceğine de inanıyoruz. 

Mulhterem arkadaşlar, müzalkereye esas ol
masını lütfedip kabul buyurnıadığmız teklifi
mizin gerekçesinde de arz edildiği üzere; 1937 
yılında 3202 sayılı Kanunla bugünkü İhale ge
tirilmiş bulunan Türkiye 'Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ve bilâlıara ona bağlı 'olarak kurulan 
(Tarım Kredi Kooperatifleri) (istah'sall artır
ma ve çiftçiyi kalkındırma) ana 'hedefine mü
teveccih olmak üzere, bir kredi müessesesi kur
muştur. Bugün 'Türk çiftçisine yardımı edecek 
başka bir malî ve iktisadi müessese de maale
sef yoktur. AiKca'k, bu müessesede o 'günden 
bu yana, maalesef, umulan neticeleri vereme
miş, batta bugünkü merhalede, bilhassa hubu
bat çiftçisi için, bir ıstırap mevzuu -haline 'gel
miştir. Bir ıstırap mevzuu olmakta devam et
mektedir. 

Filhakika, kalkınma kredilerinin ilkel pren
sipleri : 

a)l Müessir bir kredi ('miktar olarak) 
b) Uzun bir vâde (zaman 'olarak) 
c) 'Müsait taksitler (yıllık 'istihsallerle 

karşılanabilecek miktarlar balinde) 
ç) Az faizdir. 
Bıngiin iktisaden ıgeri (kalmış bir memleket 

olarak, dış kaynaklardan belklediğimiz kalkın
ma kredilerinde de, pek haklı olara!k, bu pren
siplere riayeti ısrarla talebed'iyoruz. 

T. C. Ziraat Bankasının çiftçiye açtığı kre
diler maalesef bu ana kaidelere uymamıştır, 
uymamaktadır. Meselâ, istihsali artırma ve bu 
yolla da kalkındırma amacı güdülerek kendile
rine (100 - 500) liralık kredi verilen işletmeler 
miktarı : Bugün, (995 145) i Ziraat Bankası ve 
(466 036) sı da Tarım Kredi Kooperatifleri eli 
ile olmak üzere ceman (1 461 181) ailedir 
ki, kredi açılan çiftçiler yekûnunun '% 70 ni 
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teşkil etmektedir. Verilen paraların vâdesi bir 
yıldır. Taksiti yoktur. Fuizi de % 10 dur. 

Muhterem arkadaşlar; insafınıza ve vicdanı
nıza sığınarak soruyorum, alelade bir çift ökü
zün bin lira, pek iptidai bir sürüm vasıtası 
olan kara sapanın (100 ilâ 150) lira olduğu bir 
memlekette, yüz lira, iki yüz lira, hattâ 500 
lira nedir 'ki? Beş nüfuslu bir çiftçi ailesi 
onunla istihsal gücünü artırsın ve kalkınma 
imkânları sağlasın. 

Öte yandan, (501 - 1 000) lira kredi alan 
çiftçi miktarı ise (203 072) si Ziraat Bankası 
(174 365) Tarım Kredi Kooperatiflerinden ol
mak üzere ceman, (377 437) ailedir ki, bu da 
borçlu çiftçi miktarının takriben '% 17 sini teş
kil etmektedir. Yine vâde bir yıldır. Taksiti 
yoktur. Faizi de P/c 10 dur. 

Şu halde arkadaşlarım, çiftçilere açılan kre
dilerin (% 87) sı, tamamiyle bir istihlâk kre
disidir. Nev'âma bir cep harçlığıdır. Bu miktar-
l&rla yukarda da arz ve izahına çalıştığım üze
re, millî istihsal artırılamaz ve müstahsil çiftçi 
kalkmdırılamaz. Sadece borçlandırılır. Ve % 10 
luk bir faiz makinusı halinde çalıştırılır. Çiftçi 
bu borcu ödeyemezse; tenceresi, tavası, şayet 
varsa yorganı döşeği veya sütünü yediği 
ineği, yahutta af buyurun, üstüne bindiği mer
kebi, haraç mezat satılır ve borcuna mahsube-
diliı*. Edilir de çiftçi borçtan kurtulur mu? 
Hayır; avukat ücreti, icra masrafı, haciz ve sa
tış muamelesi gibi artırıcı işlemlerle misillen-
miş olan bu borç, evlâdiyelik bir yük halinde 
devam edip gider... Küçük işletmenin mağdur 
sahibi de yorganı kaptığı gibi gurbete çıkar. 

Gecekondu faicialarmın bir sebebi de budur 
arkadaşlar; 

Borçluların hepsi bu durumda mıdır? Şimdi
lik hayır. Fakat, Ziraat Bankasının muhterem 
yetkilileri en iyi yılda dahi, ortalama tahsilat
larının yüzdesini lütfedip beyan buyursunlar. 

Bendeniz, en iyimser bir tahmin olarak "arz 
edeyim ki, borçluların ('% 1) i böyle olsa 
(18 386) aile, (% 10) u böyle ise (183 861) aile 
bu durumdadır. Türkiyemizde her çiftçi ailesi
nin en az beş kişiden mürekkeb olduğu da bir 
gerçektir. 

Arkadaşlar, bu bir sosyal facia değil midir? 
Ziraat Bankası bu parayı, mahza yüzde on 
faiz ulayım diye, köylüye zorla mı vermiştir? 
Hâşâ... Bilâkis, köylü binbir rica, hattâ binbir 
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baskı ve tertip ile, âdeta, zorla almıştır. Bugün 
de ödiyememektedir. Realite bu. 

Asla ve kat'a Ziraat Bankasını suçlamıyo
rum. Bilâkis hem kendi adıma, hem de vekillerin
den biri, içlerinden biri bulunduğum çiftçiler 
adına, bu millî müessesemize, mevcut statüsü 
ve imkânları nisbetinde yaptığı hizmetlerinden 
dolayı, minnet borçlu olduğumu sırası gelince 
arz edeceğim. 

Şimdilik sadece hastalığı teşhise gayret edi
yorum. Elbette ki Büyük Meclis, illeti ûlâyı bu
lacak, hem milletin, hem de millî müessesemizin 
dertlerine deva olabilecektir. 

Şimdi de müsaade ederseniz, borçlu çiftçile
rin % 13 nü teşkil eden ve aldıkları kredi, bin 
liranın üstünde olan çiftçilerin durumuna kısa
ca bir göz atalım. Filhakika, miktar itibariyle; 
derece derece istihsale müessir olabilecek bu 
kredi sahiplerini de 3 grupa ayırmak mümkün
dür. 

Birinci grup : Yani aldığı krediyi istihsal 
alanında kullanmayıp çarçur edenler grupu. 
Bunların miktarı % 5 i geçmez. Bu grupun men
supları cemiyete ıstırap veren bedbaht vatan
daşlar olup, müteselsil kefaletin paravanası ar
kasında, hayasızca sırıtanlardır. Bunların borç
ları da, namuslu kefilleri tarafından, mûtat yol
larla Ödenmekte, veya bankaca haciz voliyle 
ödettirilmektedir. 

İkinci grup: Aldığı krediyi istihsal alanın
da kullanan ve Cenabı Hakkın da yardımı ile 
muvaffak olup, kalkınanlar, hattâ zengin olan
lardır. Fakat, maalesef, bunların da miktarı, 
bilhassa hububat bölgesinde (% 15) i geçme
mektedir. Hububat dışı bölgelerde durumun ne 
olduğunu sarahatle bilemediğimi itiraf etmek is
terim. Elbette ki arkadaşlarım, bu yönlere de 
ışık tutacaklardır. 

Üçüncü grup: Aldıkları krediyi filhal istih
sal maksadiyle kullanan, fakat kronik veya pre-
yodik kuraklıklar, haşare tahribatı, tabiî âfet
ler ve sair sebeplerle âdeta çarpılan ve bir tür
lü de belini doğraltamıyan dürüst ve eefakeş 
müstahsiller. 

Muhterem arkadaşlarım, bu acı gerçek; ger
çekler üzerine eğilebilen herkes tarafından, 
elemle müşahede edilmektedir. 

Nitekim, 1957 yılının iktidarı, bu müzmin 
derde bir deva olur ümidiyle o zamana kadar 
ödenememiş olan borçları 5 yıllık taksite bağlı-
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yan (7052) sayılı Kanunu çıkarmıştır. Bu ka
nunun, palyatif bir tedbir olduğunu ve bu çap
ta geniş bir yaranın, bu nevi müdahalelerle ka-
panamıyacağını iddia eden C.H.P. 1957 yılı se
çim beyannamesinde bu hususta Türk Milletine 
karşı, sarih bir taahhüde girmiştir. Şimdi 1957 
seçim beyannamesinden bu taahhüdü ilân eden 
pasajı okuyorum: 11 Ekim 1957 gün ve 2012 
sayılı Dünya gazetesinden: «Köylünün borçları
nı daha uzun vadeli taksitlere bağlıyacağız, 
himayeye muhtaç, küçük çiftçileri ise, borç yü
künden tamamiyle kurtarma çarelerini arıyaca-
ğız.» 

Muhterem arkadaşlarını; bunun halka inti
kali şöyleydi; eğer bir yanlışım varsa, Halk 
Partili arkadaşlarım lütfedip beni tashih etsin
ler: «•Bin liraya kadar olan çiftçi borçlarını af
fedeceğiz. Bin liradan yukarısını ise faizsiz 20 
yıl taksite bağlıyacağız.» 

Benim bulunduğum bölgede yapılan propa
ganda bu idi. 

Arkadaşlar; dert budur. En katî teşhis ve 
tedavisi de budur. Ama Halk Partisinin bugün
kü tutumu maalesef bu taahhüdüne uymamak
tadır. Kendilerini samimiyete davet ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; milletin kaderini 
yıllarca elinde tutmuş, umur görmüş, vazife, me
suliyet ve hizmet şuuruna sahip koskoca bir si
yasi teşekkül, elbette ki, bu resmî taahhüdü oy 
avcılığı için yapmamıştır. Realiteyi bütün açıklı
ğıyla ve acılığıyla görmüş, en müessir tedbirin 
ne olacağını takdir etmiş ve millet ve tarih hu
zurunda bu taahhüde girişmiştir. 

Ben, bu milletin mütevazi bir mümessili 
olarak, bu büyük siyasi teşekkülümüzden, tarih 
önünde millete verdiği taahhüdü yerine getir
meye gayret sarf etmesini istirham ediyorum. 

Ben kanun teklifimde, içinde bulunduğumuz 
malî ve iktisadi güçlükleri nazara alarak bu 
kerte ileri gitmedim, gidemedim. Banka, ve 
borçlu vatandaşlar için bir kurtuluş yolu olmak 
üzere, bütün borçların 10 yıllık eşit taksitlere 
bağlanmasını ve borçlar için yüzde 5 faiz tatbi
kini ve borçlar ödenmedikçe, bankaca, borcu 
taksite bağlanmış olan çiftçilere, nakdî kredi 
açılmamasını tazammun eden bir kanun teklifi 
getirmiş bulunuyorum. Maddelerin görüşülme
sinde fikirlerimizi arz ve izah etmek üzere şim
dilik sözlerimi burada kesiyorum. 
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Yalnız Başkanlık Divanına ve benden evvel 

konuşan iki arkadaşımıza müsaadenizle birkaç 
kelime ile cevap vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, büyük çiftçi kütle
sinin. hepinizin bildiği gibi bütün ıstırabını bi
len ve onu hepinizin duyduğu gibi vicdanının 
derinliğinde duyan bir arkadaşınız olarak, 19 
Eylülde bir kanun teklifi yaptım. Bu kanun 
teklifi bugün buraya geliyor, tarih 25 Ocak. Bu 
teklifin müzakereye esas olarak alınması için 
(15) arkadaş bir takrir veriyorlar. Başkanlık 
Divanı, benim kendilerine gerçeği ifade etmiş 
olmama rağmen, «Şeyhin kerameti kendinden 
menkul» kabilinden kendi kanun teklifimin esas 
alınması için takrir vermişim gibi göstermeye 
gayret ediyorlar. Lütfen bunu tashih etsinler. 

İkincisi: Mustafa Kemal Karan arkadaşını. 
hem bir çiftçidir, hem de bana yakın bir vilâye
tin mustarip çiftçilerinin temsilcisidir. Benim 
teklifimi mesuliyet duygusuyla bağdaştıramı-
yor. Biraz evvel mensubolduğu şerefli partinin. 
Türk. Milleti huzurunda giriştiği taahhüdü ken
di seçim beyannamelerinden okudum. 

Konuşurken sözlerimize dikkat etmemiz ve 
bir yara üzerine eğilen samimî insanlar olarak. 
o yarayı sarmıya bütün gücümüzle gayret, et
memiz lâzımgelir. Arkadaşımın kendi partisinin 
taahhüdünü bu derece hafife almasını üzüntü 
ile karşılıyorum. Sabrınızı suiistimal ettim, 
özür dilerini. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kepir arkadaşı
mızın alınmamış olması lâzımgelir. Riyaset bu 
meseleyi söylerken önergeyi tasrih etmek, öner
geye hüviyet vermek için söylemiştir. Her han
gi bir maksadı taşımıyoruz. 

Sayın Sabri Keskin. 
SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, bendeniz esas mev
zua girmeden evvel usuli bir nokta üzerine Yük
sek Meclisin nazarı dikkatini celbetmek istiyo
rum. 

Sayın Mustafa Kepir'den ayrı olarak dört ar
kadaşla birlikte bendeniz de bâzı çiftçi ve köylü 
vatandaşlarımızın Ziraat Bankasına ve Tarım Kre
di kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında bir kanun teklifini Yüksek Meclis 
Riyasetine sundum. Şurasını üzüntü ile ifade ede
yim ki, teşkil edilen Geçici Komisyonda bu kanun 
müzakere edilirken ne bendeniz, ne de benim tek-
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lifime imza vaz'eden arkadaşlarım komisyon hu
zuruna davet edilmediler, bizler haberdar olma
dık. Halen yürürlükte bulunan İçtüzüğün 40 ncı 
maddesine göre; «Bir kanun teklif inin sahipleri, 
tekliflerinin tetkikine memur olan encümende ha
zır bulunurlar ve fikirlerini beyan etmek isterler
se mütalâalarının dinlenmesi zaruridir. Teklif sa
hibi mevcut değilse davet edilir. Gelmediği tak
dirde encümen işi intaç ile keyfiyeti mazbataya 
derceder» şeklinde sarahaten hüküm bulunma
sına rağmen, maalesef Geçici Komisyon, arz et
tiğim gibi, ne bendenizi, ne de diğer arkadaşları
mı davet etmek lüzumunu hissetmeden bu işi in-
tacederek huzurunuza kanun teklifini getirmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususu böylece 
tebarüz ettirdikten sonra esas hakkında noktai 
nazarımı kısaca arz etmek isterim. 

Benden evvel görüşen Sayın Mustafa Kepir 
ve daha evvel görüşen Sayın Kemal Bey arkada
şımız ba mevzuun ehemmiyetini arız ve amik, 
uzun boylu izah ettiler. Ben kıymetli zamanları
nızı fazla almamak için esasa müessir birkaç. 
noktayı tebarüz ettirmekle iktifa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim teklifimizle, 
daha doğrusu bizim görüşümüzle komisyon, ta
rafından getirilen metin arasında en büyük 
fark, esastaki en büyük ayrılık bir noktada top
lanmaktadır. Komisyon kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte muacceliyet iktisabetmiş, köylüleri
mizin ve çiftçilerimizin borçlarını taksitlendir-
meyi hedef ittihaz eder, şekilde metni hazırlamış
t ı r ; yani tamamen mütemerrif hale gelen borç
larını zamanında ödemiyen çiftçilerimiz sanki bu 
hareketlerinin mükâfatı olarak, ödememenin 
mükâfatı olarak bu taksitlendirmeden istifade 
edecekler, buna mukabil sağdan soldan yalvar
mak suretiyle ve ekseri ahvalde tefecilerden 
yüksek faizle para temin etmek suretiyle bor
cunu ödemiş durumda olan vatandaşlarımız, 
çiftçilerimiz bu taksitlendirmeden istifade etme
sin şeklinde bir metin huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; benden evvel konu
şan arkadaşlar esaslı olarak bu noktayı tebarüz 
ettirdiler. Hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası tarafından 3202 sayılı Kanunun 8 
nci maddesinin A, B, C fıkraları gereğince, 
çiftçinin işletme sermayesi hususlarını tamam
lamak gayesi ile verilen, bir yıl vadeli çevirme 
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kredileri, ilk verildiği sene bir kredi fonksiyonu 
ifa etmişse de, mütaakıp senelerde bu fonksiyo
nunu tamamen kaybederek, babadan oğula inti
kal eden bir borç haline gelmiştir. Ziraat Ban
kaları bir yıl vâde ile kredi açıp, tahsil ettikten 
sonra tekrar vermeye başladığından tatbikatta, 
Ziraat Bankasından çıkan veya köylünün cebine 
giren bir para mevcut değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin malûmu 
olduğu üzere köylülerimiz birbirlerine kefaleti 
müteselsile suretiyle Ziraat Bankasından faraza 
A köyü üç yü^bin veya beş yüz'bin lira para al
maktadır. Banka bütün köylüyü birbirine müte
selsil kefil yaparak hepsini birden aynı derece-
ed yük altına sokmaktadır. Köylünün almış ol
duğu bu paranın vâdesi geldiği zaman cereyan 
eden muamele aynen şöyledir : Bütün köylünün 
bir araya (gelip bu parayı tedarik etmesi icab-
eder. Eğer köylü bu parayı tedarik edemezse 
mütaaddit tüccara başvurmakta, icabederse 
banka müdürü dahi yüzde 80 - 90 tathsilâtf yap
mış görünmek için üç beş muteber tüccara kredi 
açıp borç para vermek suretiyle bu parayı köy
lülere vermekte ve köylüler bazan bu suretle 
tüccardan aldığı parayı, bazan tefecilerden 
yüksek faizle tedarik ettiği parayı toparlayıp 
Ziraat Bankasına yatırmakta, ekseri ahvalde 
bir iki gün zarfında parayı tekrar geri almak
tadır. Bu suretle köylümüz bir taraftan Ziraat 
Bankasına, bir taraftan da tefeciye fiz ödemek 
mecburiyetinde kaldığından, arada köylümüz, 
haddizatında bu borcu ödeyemez durumdadır. Bir 
kuruş borç ödenmeden bu borç her sene bu su
retle, üzerine de birkaç lira ilâve ile devam edip 
gitmektedir. Binaenaleyh, bendenizin kanaati 
odur ki, »gerek Ziraat Bankasını, ger ele köylü
müzü bu dertten halâs etmek için tek çıkar yol 
bu işe nihayet vermektir. 

Muhterem arkadaşlarım, henüz vâdesi gelme
miş bulunan, yani şu kanunun meriyete girdi
ği tarihte, ister muacceliyet iktisabetmiş olsun, 
isterse muacceliyet iktisabetmemiş olsun; yani 
vâdesi gelmemiş olsun ikibin liradan az köylü 
ve ufak çiftçimizin borcunu da biz taksitlendir-
meye tâbi tutarsak, köylü bilir ki, beş müsavi 
taksitten kendi 'bin lirası için 1963 yılına isabet 
eden ikiyuz liracıktır. Bu ikiyüz lirayı köylü 
büyük bir sıkıntıya duçar olmadan ödiyeibilecek* 
tir. Netice itibariyle beş yıl zarfında Ziraat 
Bankası askıda bulunan, haddizatında kendi 
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kasasında olmıyan paraları fiilen tahsil etmiş 
duruma girecektir. Bu itibarla maddeler üzerin
de görüşmeler cereyan ederken bu hususu arz 
edeceğim. Bir takrir hazırladık. Bu takriri de 
talkdim edeceğim. Bu yolda hareket ettiğimiz 
takdirde muhtelif siyasi teşekküllerin seçim be-
yanneme]erinde dahi yer almış ve müzmin bir 
hale gelmiş bu yaraya bir çare kılma imkânını 
elde etmiş olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; bendeniz bu işte 
Ziraat Bankasmm bu derece fazla hassasiyet 
göstermesini bir türlü anlıyamıyorum. Ziraat 
Bankası der ki; efendim; böyle bir taksitlen-
dirmeye gidildiği takdirde ibanka 'bunun altın
dan kalkamaz. Bunun miktarı milyonlara baliğ 
olduğu için kredi fonksiyonunu ifa edemez. 

Aziz arkadaşlarım, demin de izah ettim, arz 
ettim. Esasında Ziraat Bankasının tahsil ettiği 
bir para mevcut değil. Esasında Ziraat Banka
sının tahsil ettiği bir para mevcudolmadığma 
göre, Ziraat Bankası aynı şahıslara kredi veri
yor şeklinde gözükmekte ise de fiilen verdiği 
bir kredi mevcut değil. Her sene kâğıt üzerinde 
•bu borçlar tecil edilerek 'böylece devam edip gi
diyor. Binaenaleyh Ziraat Bankasının bendeniz 
endişesini yersiz bulmaktayım. Yüksek Meclis ] 
mümasil hâdiselerde o kadar atıfet gösterdi ki... 
Muhterem arkadaşlarım, sanayicilerin muazzam • 
birikmiş 'borçlarını yüzde 5 faizle taksite bağla
dık. Bizim esasen kalkınmasını milletçe istediği- ; 

m iz çiftçilerin kalkmabilmcsini ve bu borçlardan 
kolaylıkla kurtulalblmesini temin için Meclisin 
hassasiyetle hareket edeceğini ve bu kanun tek
lifini tadilen kabul edeceğini ümit ve tahmin 
ederek huzurunuzdan ayrılırken hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Halil Özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; seçim bölgelerimize 
gittiğimiz bu kış günlerinde bize köylülerin 
söylediği lâflar aynen şöyledir : 1,5 seneye ya
kın bir zamandan beri Büyük Millet Meclisinde 
bulunuyorsunuz. Köylünün işine yarıyacak hiç
bir işi ele almadınız ve bizi yüzüstü bırakarak, 
seçim nutuklarınızda söylediğiniz şeylerin hiç
birini yerine getirmediniz. 

Muhterem arkadaşım Kepir'in teklif tarihi 
19 . 9 . 1962 olduğuna göre ve bugün de bu 
teklif diğer arkadaşlarımızın teklifleriyle be
raber yüksek huzurunuza gelmiş bulunduğuna 
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göre, o tarihten bu tarihe kadar böyle mühim 
bir kanun teklifinin görüşülmemesi ve yüksek 
huzurunuza getirilmemesi, insana hakikaten ke
der ve hüzün vermektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun teklifini 
yüksek huzurunuza getiren arkadaşlara burada 
alenen teşekkür etmeyi kendim için en büyük 
bir borç telâkki ediyorum. 

Sevgi arkadaşlarım, plânlama konusunda 
günlerce çalıştığınız zaman, en büyük hedefi
niz ve sözleriniz, bu memlekette plânlı kalkın
ma, plânlı kalkınma kelimeleri idi. Bütçe gö
rüşmelerinde ise, memleketimizin ileriye git
mesi, kalkınması, istikbalde Türkiye'nin günegli 
günlere yetişmesi en büyük emelimiz idi. Yalnız 
bakıyorum, dikkat ediyorum, iktisadi durumu 
günden güne ileri götürecek kanun teklifleri 
bir an evvel yüksek huzurunuza gelmemekte, 
ancak aylar geçtikten sonra gelmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, artık bu yönden, Bü
yük Millet Meclisinin görülecek pek çok işleri 
olduğu gibi, en mühim işlerinden birisi de, bu 
kanun teklifidir; köylünün borçlarından kurta
rılması, yüce bir güne kavuşturulmasıdır. 

Arkadaşlar, ben şahsi kanaatimi yüksek hu
zurlarınızda arz ediyorum. Bu memleketin yük
selmesi ve ileri gitmesi için evvelemirde millî 
istihsalin, zirai istihsalin artırılması şarttır. 
Bunu hangi şartlar altında artıracağız ve köy
lümüz hangi şartlar altında ileri gidecektir? 
Benim yegâne düşüncem, sadece bugün iki bin 
liranın tecil edilmesi veya taksitlendirilmesi 
ile köylünün kalkınması ve ileri gitmesine im
kân ve ihtimal yoktur. Bu işi esasından ele al
mak, esasını halletmek, bir arkadaşın dediği 
gibi, illetleri, sebepleri kökünden halletmek ve 
bir çare bulmak lâzımdır. îşte yüce heyetinizin 
üzerinde duracağı meselelerden en büyüğü bu
dur. Asıl sebebi bulmak, ona göre hareket et
mektir. 

Arkadaşlar, biraz evvel Meclise gelirken bir 
yerde, büyük bir otobüsün, Elâzığ'dan gelen bir 
otobüsün, çarşının bir köşesinde durduğunu ve 
içinden 50 - 60 amelenin, köylünün indiğini 
gördüm. Bunların sırtında birer küçük yorgan
dan başka hiçbir şeyleri yoktu. îşte asıl üzerin
de durulacak mesele budur. 

Ziraat Bankasını müşkülât içinde bırakma
mak, çırpındırmaınak ve borçlunun vaziyetini 
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müşkül duruma sokmamak için işin esasını bul
mak, işin esasını halletmek lâzımdır. 

Bunun için ne yapmak lâzımdır? Bunun için 
de ben fikirlerimi yüksek huzurunuzda arz edi
yorum. 

Arkadaşlar,- hepimiz köylere gideriz, kaza
lara. 'gideriz. Yıllardan beri, Atatürk'ün devrin
den beri, efendimiz olarak 'kıymetlendirdiği
miz köylü, yıllardan beri hiçJbdr şey görmemiş, 
en ufak bir kalkınma yapmamıştır. Köye »git
tiğimiz zaman otomobilimiz yollarda kalacak. 
Bugün bir kazaya, gittiğimiz zaman, Ankara'
nın ikaza! arın a ve diğer vilâyet] erin kazalarına 
gittiğimiz zaman yollarda kalıyoruz. Köyün yo
lu yoktur, suları yapılmamıştır, çeşmeleri ya
pılmamıştır, ısu yolları tamir edilmemiştir. Köy
lü yıllardan beri, arkadaşımızın çok güzel te-
'barüz ettirdiği veçhile, kara topraklarla baş 
başa kalmış, kuraklıkla ,baş ibaşa kalmış, bir 
adım dalhi ilerlemek imkânı bulamamıştır. 

Arkadaşlar, gerçekleri olduğu gibi söyle
mek, bunlara çare bulmak en büyük vazifeleri-
mizdendir. Karasaban devrine artık son ver
mek zamanı gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, dünya milletleri, 
demokrasiye .kavuşmuş (milletler bugün fezayı 
fethetmeye giderken biz hâlâ •köylümüze kara
sabanla çift sürdürüyor, iki özü'kle çift sürdü
rüyoruz. Hattâ iki öküzünden Diri ölmüştür, 
bunun yerine eşek koşmuştur. Birçok yerler
de de iki öküz yerine, iki eşek koşmuştur. Köy
lü 'bu şekilde karısıyla, kızıyla, çocuğuyla böy
le çift sürüyor. 

Arkadaşlar, mesele çok mühimdir. Arka
daşımızın izah ettiği veçjhile, yüksek huzurla
rınıza getirdikleri veçhile, mesele bir sosyal 
faciadır; bu memleketin en büyük derdidir. Se
çim nutuklarında, seçim beyannamelerinde ga
yet ıgüzel konuşmalar yapıyoruz. Meclise gir
diğimiz zaman ilk defa köylü vatandaşların 
dertlerini, işlerini ele alacağız ve bunları yapa
cağız dediğimiz halde, aradan birbuçuk sene 
geçtiği 'halde, ancak bugün köylünün işlerine 
el süre'biliiyoruz. 

Arkadaşlar, artık zaman ilerlemiştir. De
mokrasi kabul edildikten ve b'iz köylüyü okut
tuktan sonra, bugün Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde konuşulan şu mevzuları, sizin ha
reketlerinizi, İhsan Ataöv arkadaşımızın 'geçen 
celse söylediği sözlerli, köydeki Çoban dalhi ar-
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tık bilmektedir. Bizim 'hangi şartlar altında 
çalıştığımızı, 'hangi şeyler üzerine ciddî olarak 
eğildiğimizi köydeki çoban dahi pek iyi bil
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın özmen, sözlerinizi lüt
fen çiftçi borçlarının 'taksitiendiriLme'sine 'inhi
sar ettiriniz. 

HATJİL ÖZMEN (Devamla) — Peki efen
dim. 

Meseleyi esasından halletmek lâzımdır. 
Onun için arkadaşlar, çiftçinin iki bin lira bor
cunun tecil edilmesi hiçbir mâna ifade etmiye-
eektir. A'sıl derdi bulmak, asıl çareyi bulmak 
ve buna parmak basmak lâzımdır. Bu arada 
zirai istihsali, millî istihsali artırmak köylüyü 
müstalhsıl ha]e getirmek lâzımdır. Köylü artık 
çarıktan kurtarılmalıdır. Köylünün ,bir Öküzü 
ikiye, iki öküzü üçe, dörde çıkarılmalı ve ka
ra sa'bandan kurtarıp pulluk almak durumuna 
getirilerek millî geliri artıracak istihsallerde 
bulundurmak lâzım. Bunları nasıl yapacağız? 

Arkadaşlar, Ziraat Bankasına 'bâzı hallerde 
hak veriyorum. Çünkü 'Tarım Kredi Koopera
tiflerinin 'bâzı dertleri var, bunları dinledim 
ve not aldım. Bu paraların köy ve kazalara 
dağıtılması 'hakikaten sosyal bir faciadır. Bu
nun için evvelâ köylü tarlasına sahibolmalıdır. 
Tarlasının tapusu kendisine verilmelidir. 'Tapu
sunu gösterdiği zaman krediyi ibuna göre al
ması lâzımdır. Köylü birbirine bilmeden ımüte-
«el'si'l kefil oluyor, parmak basıyor, imza veri
yor, aradan altı aylık, bir senelik bir müddet 
geçtikten sonra, icra takibatıyla karşı karşıya 
geldiği zaman ben parmak basmadım, ben im
za atmadım diye sızlanıyor. 

Biraz evvel konuşan arkadaşımın çok güzel. 
tebarüz ettirdiği veçjhile, ondan sonra varsa 
eğer arkadaşlar yatağı; vansa eğer iki öküzü 
icra memuru önünde mezat salonuna getirili
yor-ve satılıyor, işte meselenin esası buradan 
'gelmektedir. Eğer 'biz de meseleye buradan 
gelirsek o zaman Iher şeyi hallederiz. Binaen
aleyh, 'zirai kredilerin verilmesinde ve dağıtıl
masında gelişi igüzel ve alelûsul bir dağıtma 
değil, mümkün mertebe bir ipoteğe [bağlamak 
ve müteselsil kefillerle 'bunu sağlamlaştırmak 
ive borcunun taksitleri geldiği zaman da borç
ların Ödenmesi icabeder. 

Sevgili arkadaşlarım, bundan evvel çıkan 
kanunların tatbikatında ıgördüğümüz zaman, 
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bundan dolayı üzülnıemeye imkân yoktur. 1959 j 
da ve ondan sonra çıkarılan kanunlarda muac- [ 
celiyet kelimesi öne sürülmüş ve 1 nci taksit- | 
leri muaeeeliyet haline ıgeftdikten sonra, öden- j 
mediği zaman geri kalan taksitlerde tam olarak I 
alınır; yani borcun tamamı birden alınır den- ı 
diği zaman, köylümüzün buna aklı ermemiş ve j 
'birinci taksidini verdiği halde, 2 nei taksiteliri 
zamanında ve vâdesinde ödemediği için 'borcun 
tamamı muaeeeliyet kes'betmiş, köylü, bir kere 
daha büyük zararlarla karşı karşı kalmıştır. 

İşte bu kanun teklifi şimdi yapılırken daha j 
titiz davranmak ve birinci taksit verildiği tak- ' 
dirde, ikinci taksit verilmediği zaman tamamı- j 
nm değil, hiç olmazsa ikinci ve üçüncü taksit- i 
lerin de yine zamanında verilmesi kelimesini I 
koymak lâzımdır. Çünkü tamamı muaeeeliyet j 
haline geliyor ve icra vasıtasiyle 5 bin lirayı j 
birden takibederek haczediyor. Arkadaşlar bu- j 
rası en mühim noktalardan biridir. Yüksek na- j 
zarlarınızı buraya celbederim. I 

Sayın arkadaşlarım, bîr de 2 bin tira karşı 
olan borçlardan bahsediliyor. Halbuki 5 bin 
lira karşı olan borçların nazara alınması lâzım
dır. O zaman hiç olmazsa bu '5 bin lira olan 
borçların 2 bin lirası gider, geriye kalanlar da 
bir miktar indirilmiş olur ki, yüksek heyetiniz, 
yüce heyetiniz daima adaleti terazide tarttığı
na göre, burası çok mühimdir ve köylümüzün 
en ziyade istifade edeceği husus da burasıdır. 

•Sevgili arkadaşlarım, esasen büyük çiftçiler 
kendi eti ve yağı ile kavrulduğuna göre bu çift
çi vatandaşlar için böyle bir kanun teklifinin 
çıkması onlar için pek mühim değil. Onlar güb
resini alıyor, traktörü var, her şeyi tamam, 
milyonlarca para kazanıyorlar. Bizim üzerinde 
durduğumuz en mühim mesele iki öküzü ile 50 
dönümlük kıraç arazisi olan köylü vatandaşlar
dır. Esasen mühim olaıı nokta da burasıdır. 

Sevgili arkadaşlarım-, meselenin en tehlikeli I 
ve mühim tarafı olan bu husus halledilmedik
çe bu borç altında köylü vatandaşlarımızın is
tihsal yapmalarına imkân ve ihtimal yoktur. 

Beni dinlediğiniz için sizleri hürmetle selâm
larım. Hepiniz bu mesele üzerinde benim kadar I 
titizisiniz; hattâ daha fazla, yüksek vicdanları- I 
nız bu mesele üzerinde sızlamaktadır. İyi bir I 
karar verdiğinize inanıyorum. Yalnız, 2 bin li- I 
ranın 5 bin liraya ve vâdenin de 10 seneye çı- | 
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karılması için, bir takrir veriyorum; kabulü
nü rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Altınsoy. 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Muhte

rem arkadaşlarım, vakti çoktan geçmiş olan bir 
kanun tasarısının müzakeresini yaptığımızı ve 
muhterem komisyonun teklifini kabul ettiğiniz 
ahvalde, bu kanunun ölü doğmuş olacağını 
bervecjhi peşin arz etmek isterim. 

3202 sayılı Kanunla kurulmuş olan Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasının kuruluş Kanu
nunun birinci maddesi, ıhafızam beni yanıltmı
yorsa, şöyledir. «Banka, çiftçinin istihsal imkâ
nını artırmak ve geçimini sağlamak için ken
disine nakdî, ayni ve malzeme yardımı yapar 
ve ayrıca sair bankacılık işleriyiede uğraşır.» 
der. Berveçlhi peşin arz edeyim ki, bugün Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası bu birinci 
maddedeki sair bankacılık işlerini birinci plâna 
almıştır. Asıl gayesinin bu olmadığını arz et
mek isterim: Zannederim ki, bu bankanın ba
nisi olan şehidi hürriyet Mithat Paşanın asıl 
gaıyesı birinci maddede zikredilen maksada hiz
met etmek olsa gerekdi. 

T. C. Ziraat Bankasının sermayesi 500 milyon 
liradır. Bankacı arkadaşlar, şayet yanlışım var
sa beni affetsinler, zannederim bankanın ihti
yat ve gayrimenkulleriyle bugünkü varlığı 
750 - 800 milyon lira arasındadır. T. C. Ziraat 
Bankasının ve onun yavrusu olan Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin Türk köylüsüne açmış olduğu 
kredi hacmi aşağı yukarı yuvarlak bir rakam 
olarak bir milyar 700 milyon lira civarındadır. 
Yani, 750 milyon ilâ 800 milyon liralık bir var
lığı olan banka 1 milyar 700 bin liralık kredi 
açmış durumdadır. Şu halde, zaten kendi var
lığının çok üzerinde Olan bir külfet altına gir
miş bulunmaktadır. Aslında, 1 milyar 700 mil-
(yion lira olarak verilen bu kredi de hiçbir şe
kilde tam mânaisilyle bir ıgaranti alınmış değil
dir. Binaenaleyh, Türk köylüsünün müteselsil 
kefil olması hâdisesi hiçbir zaman bankayı ko
rumak için bir garanti teşkil etmez. Gayrimen-
kuller yani ipotek olarak alman gayrimenkul-
lerden hiçbirisi ne tapuya ve ne de vergi dai
resine kayıtlıdır. Hâl böyle olunca, Ziraat Ban
kasının yanlış bir istikamette ve yolda olduğu 
anlaşılır. (Orta sıralardan, «Adı ipotektir», 
sesleri) öyle oluyor efendim, adına gayrimen-
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kul ipoteği diyorlar. Hukuki mânada ipotek 
değildir. Bendeniz aynı kanaatteyim. 

îşte bu yanlış istikâmetteki kredi politi-
kasiyle çiftçiye tevzi edilmiş olan krediler 
de, aslında Türk köylüsünün, Türk çiftçi
sinin ihtiyacına kâfi gelecek miktarda tevzii 
etmemektedir. Yuvarlak olarak rakamını 
verdiğim bu kredinin, 1 ilâ 500 lira arasında 
tevzi edilen miktarından yüzde 70 çiftçi aile
si istifade etmektedir. Bugünkü iktisadi im
kânlar, bugünkü iktisadi şartlar muvacehe
sinde 1 ilâ 600 lira kredinin Türk çiftçisi
ne hiçbir yeni imkân temin etmediğini lütfen 
kabul buyurmanızı istirham ederim. Hal böy
le olunca, şimdi yüksek huzurunuza getiril-
.miş olan kanunun neden vakti geçmiş bir 
kanun olduğunu ve muhterem komisyonun 
teklifi kabul edildiği takdirde niçin ölü bir 
kanun olarak çıkacağını arz ötmeye çalışaca
ğım. 

Mustafa Kepir arkadaşımız bu kanun tek
lifini 19 Eylül tarihinde Yüksek Meclise sun
muştur. Bugün, 25 Ocaktır. Takdir buyurur
sunuz ki, Türk (köylüsünün, Türk çiftçisinin 
mahsul mevsimi Sonbahardır, ekim mevsimi 
ise ilkbahardır. Ziraat Bankasının kredileri 
toplama dönemi, Ekim ayının sonudur. Yani, 
bu kanun 1962 yılında Türk çiftçisinden, 
Türk köylüsünden tahsil edilecek borçların te
cili hakkında verilmiş ve talebedilmiş bir 
kanun tasarısıdır. Bugün 1963 senesinin 25 
Ocak tarihinde bu kanun tahakkuk 'ettirildi
ği takdirde, 1962 yılında müşkülât içerisinde 
bulunan Türk çiftçisinin hiçbir zaman bun
dan faydalanmıyacağını lütfen kabıil buyur
manızı istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer bu kanunu 
bu hali ile kabul 'edecekseniz, lütfen adını 
değiştiriniz. Çiftçi borçlarının tecili kanunu 
değil, buna Ziraat Bankasına borç vermek
te terahi gösteren, birtakım borçların öden
mesinde «temerrüdü kendisine âdet edinmiş ! 
olan insanları koruma kanunu» deyin. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz bu ve
sile ile bir hususa işaret ,etmıek isterim; muh
terem Başkanla, muhterem Mustafa Kepir 
arkadaşımın arasında karşılıklı bir tartış
maya vesile olan Mustafa Kepir arkadaşımın 
kanun teklifinin esas alınması ve onun açık 
oya konulması hususundaki teklif bendeniz 
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ve arkadaşlarıma aittir. Muhterem Başkan bu
nu yanlış telâkki ettiği için Mustafa Kepir 
arkadaşımızın teklifi olarak söylediler. Ke
pir arkadaşımızın ikazına rağmen bu beyana
tında ısrar ettiler. Bunu ıbu vesileyle tas
hih etmek isterim. îşte Mustafa Kepir arka
daşımın teklifinin esas olarak kabul edilme
sinin sebebi budur, arkadaşlar. 

Muhterem komisyonun getirdiği kanun ta
sarısı ile, Mustafa Kepir arkadaşımızın ge
tirmiş olduğu kanun teklifi arasında bir es-

.piri vardır. Kanaatdmoe o da şudur. 
Mustafa Kepir arkadaşımız teklifinde üç 

esası nazarı itibara almaktadır : 
1. Bugün T. C. Ziraat Bankasının kredi 

politikası çiftçinin ve köylünün ref'ine değil
dir, her halükârda ıslaha muhtaçtır. 

2. 1962 yılından ve daha evvelki seneler
den, tâ 1954 senesinden itibaren mütamadi^ 
yen bilhassa, hububat çiftçilerinin istihsal 
mevsimleri kurak devam ettiği cihetle, Türk 
çiftçisi Ziraat Bankasına olan borçlarını öde
mekte mütemerrit bir hale düşmüştür. 500 
liralık bir borcu ödemek için birtakım mura
bahacılara, faizcilere boğulmuştur. (Hali 
acze düşmüştür sesleri) Hali acze düşmüştür, 
tashihinize teşekkür ederim. Şu halde buna 
bir imkân bulmak lâzımdır. 1962 yılında de
ğil, inşallah Allah nasip eder, yıl iyi gelir, 
iyi gelmesine rağmen senelerce devam eden 
kuraklığı kendi bünyesinde hisseden çiftçji, 
1963 yılında da, mahsulü iyi olmasına rağ
men yine Ziraat Bankasına. borcunu ödemek
ten aciz kalacaktır. Hal böyle olunca, Zira
at Bankası borçların teciline 1963 yılı sonun
da başlamalıdır. Yani, halen muaccel olmı-
yan borçlarda ileri tarihe atılmalıdır. İkinci 
espiri budur. 

Üçüncü espiriye gelince : 1,5 milyar Türk 
lirası olarak hesabedilen bu kredilerin tecili 
halinde - Sayın Ahmet Şener arkadaşımın söy
ledikleri gayet doğrudur - yeniden kredi ver
meniz, bu sakat hale bir deva olmaz, işte o 
zaman Ahmet Şener arkadaşımın dediği gibi 
Ziraat Bankasının kapısına kilit vurmak 
icabeder. Ancak bu haliyle deva bulmak lâ-
zımgeldiği Kepir arkadaşımın teklifinde der-
meyan edilmiştir. • Denmiştir M, «10 yıllık 
takside bağlandığı müddetçe, bu 'taksitleri
nin tamamını itfa etmedikçe bu çiftçilerle ye-
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nidıen kredi verilmemelidir.» O halde çiftçji- I 
nioı birbirine müteselsil kefil olmak suretiyle, 
sakat bir mizamla aldığı kredi, Ziraat Ranıka,-
sı tarafından bu şeklide garantiye alınmış olu
nacağı kanıaatihıdediı* 

işte bu üç espiiriden hareket ötmek suretiyle 
bu kanun teklifi verilmiştir. Muhterem komis
yonunuzun bu kanun üzerinde yaptığı tadil
ler, sadece kanunu tadil değil, umumi isti
kâmetini değiştirmıekte ve kanunu ba§lka mak
satlı, başka türlü bir kanun olarak göster
mektedir. i ler halükârda, bendenizin kana
atine göre bu kanunun, adı, Çiftçi Borçlarını 
Tecil Kanunu olmamak lâzımgelir. O halde, 
komisyon, •kanunum adını da değiştirsin. 

Muhterem arkadaşlarım; bir şeyi arz etmek 
isterim; Türk köylüsü, Türk çiftçisi, imparator
luğun itilâ devrinde, Padişahı Zişan efendimi
zin şanına şan katmak için, kan tulumu olarak 
kullanılmıştır, imparatorluğun inhitat devrin
de ise, istanbul'daki efendilerimizin rahat ya
şamaları için, bir vergi makinası olmuşlardır. 
Bu hal böyle devam edip geldi; Cumhuriyet 
Devrinde de Türk köylüsü, Ziraat Bankasına 
% 9 faiz temin eden nıakina olmuştur, insaf 
ediniz arkadaşlar, lütfediniz Türk Çiftçisini 
bu durumdan kurtarınız. 

Bu kanunun şurasında şu tadilin, burasında 
bir başka tadilin ikibin liraya kadar olandan 
şu kadar, bilmem beşbin liraya kadar olandan 
bu kadar tecil edilir, şeklinde bir tadilin, Türk 
köylüsü ve Türk çiftçisini kurtaracağına kaani 
değilim. Efendiler, Türk köylüsünün vaktiyle 
söylediği bir söz vardır : Yabu kolu kesin, ya 
bu yeni uzatın, demiştir. Yapılacak şey şudur: 
Ya Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
kredi politikasını ıslah edin.. Bunu ıslah etmek 
için de ilk şart olan, evvelemirde Türk köylü
sünün bütün borçlarını 10 yıl müddetle faizsiz 
olarak tecil edin. Mebusların borçlarını faiz- | 
siz tecil eden Yüksek Meclisiniz bu borçları da 
faizsiz tecili bir haysiyet meselesi telâkki etme
lidir. Bu tecili yapınız, hem Ziraat Bankasını 
hem de Türk işçisini bu müşkül durumdan kur
tarınız. Ondan sonra da Meclis olarak bunun 
üzerinde düşünün, yeni bir Ziraat Bankası kre
di imkânı Türk köylüsüne temin edilsin... Ak
si halde, bu kanun, Türk çiftçisinin borçlarını 
tecil kanunu olmıyaeaktır. I 
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Benim mâruzâtım bundan ibarettir, madde

lerde ayrıca söz alacağım. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — C. H. P. Meclis Grupu adına 

Saym Coşkun Kırca. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım; 
bu kanun teklifini vermiş olan arkadaşlarımız, 
hiç şüphesiz memleketimizin büyük bir ekseri
yetini ilgilendiren bir konuya parmak basmış 
oldular. Kendilerine bu hareketlerinden dola
yı, teşekkür etmemek mümkün değildir. 

Bu arada yapılmış bâzı konuşmalarda parti
mizin resmî taahhütlerine" temas edilmiş oldu
ğu için, grupumuz adına söz almış bulunuyo
rum. C. H. Partisinin bu teşriî devre içinde yap
mayı va'dettiği hususlar, pek tabiîdir ki, bu teş
riî devre başında, seçimlerin yapıldığı andaki 
şartlara göre tesbit ettiği, muhtevasını bu şart
lar içinde yapacağını taahhüdettiği seçim be
yannamesinde bu konuda yer alan cümle şudur: 

«Çiftçi borçlarını; çiftçilerimizin ödeme gü
cünü aşmıyacak şartlara bağlamayı lüzumlu sa
yıyoruz». 

Muhterem arkadaşlarım, büyük miktarda 
istihsal yapılmasını temin edecek derecede, kül
tür nevilerine göre, büyük arazi sahiplerinin 
bizatihi arazi sahibi olması dolayısiyle gereken 
ödeme gücüne her alanda sahip olduklarını in
kâr etmek mümkün değildir. Biz, «ödeme gücü
nü aşmıyacak şartlara bağlama» ibaresinden, 
hakikaten, kültür nevilerine göre, elindeki ara
zinin miktarı bakımından ciddî surette ödeme 
gücüne sahibolmıyan çiftçilerimizi kasdediyo-
ruz. Bunu başka türlü anlamaya imkân olma
dığı kanaatindeyiz. Bugün Zirat Bankasına 
umumi borçlu yekûnu 1 370 000 kişidir. 2 000 
liraya kadar borcu olanların sayısı 1 301 000 
dir; yani 2 000 liranın üstünde borçlu olanlar 
sadece 72 000 kadardır. Tarım Kredi Koope
ratiflerinde ortak yekûnu 785 000 kişidir. Bu 
ortaklardan 2 000 liraya kadar borçlu olanlar 
münhasıran 744 000 olup, geriye sadece 41 000 
kişi kalmaktadır. Şimdi, muhterem arkadaşla
rım; aynı zamanda, yürürlükte bulunan kal
kınma plânının 70 nci sayfasında, iktisadi Dev
let Teşekküllerinin yatırım ve plasmanlarının, 
sağlam kaynaklara dayandırılacağından bahse
dilmektedir. Aynı kalkınma plânının 78 nci 
sayfasında, Bankaların likidite durumlarını 
tehlikeye sokacak plasmanlara gidilmesinin ön-
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leumesi hususuna temas edilmektedir. Filhakika, I 
muhterem arkadaşlarım, eğer elindeki arazi 
miktarı sayesinde, kültür nevine göre, kendisine 
büyük istihsal yapmak ve büyük gelir temin et
mek imkânlarını kazananları dahi, bankaya olan 
borçları için bâzı kolaylıklardan istifade ettir
mek, aslında Ziraat Bankasının ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin plasman imkânlarını daralta
rak, küçük ve orta çiftçiye bugünkünden daha 
az kredi vermesi neticesini doğurabilir. Bunun 
dışında gösterilecek bu tarz bir kolaylık aslında, 
Ziraat Bankasını ve Tarım Kredi Kooperatifle
rini, küçük ve orta çiftçiye arzu ettiği ölçüde 
yardım edememek durumuna getirir. 

Muhterem arkadaşlar, biz, her şeyden evvel, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak; kütlelere is-
tindetmeyi düşünüyoruz, (Bravo sesleri) Bir 
milyon 373 bin kişinin içinde bir milyon 301 ki
şiyi, 785 bin kişi içinde 744 bin kişinin hakları
nı müdafaa etmek içindir ki, bu husus bu seçim 
beyannamesinde bu cümle dâhilinde yazılmış* 
tır. 

Muhterem arkadaşlarım; son olarak şuna 
da temas etmek isterim : Bu kanun teklifinde 
şu veya bu şekilde gösterilecek kolaylıklardan, 
ezcümle taksitlendirmeden istifade edecek 
olanların, küçük çiftçiler dâhil, aynî krediler 
dışında hiç kredi alamazlar dersek, Ziraat Ban
kasının kredileri aynî olmadığına göre, bu gibi
lerin, teklif komisyon metninde olduğu gibi ka
bul edilirse, beş yıl içinde Ziraat Bankasının 
verdiği ve beş yıllık plânda artırılmasını derpiş 
ettiğimiz nakdî zirai krediden istifade edeme
meleri gerekir. Malûmdur ki, asıl küçük çiftçi, 
Ziraat Bankasının ve Tarım ve Kredi koopera
tiflerinin kredilerine muhtaçtır. Bunlar aynî 
kaynaklardan istifade edeceklerdir ve kredi 
kaynağı olarak müracaat edebilecekleri tek 
kaynak olarak Tarım Kredi kooperatifleri ile 
Ziraat Bankasının kapıları da bunlara kapalı 
kalacaktır. Buna karşılık, kolaylıkla, ezcümle, 
mülkünü terhin etmek suretiyle. Başka yerler
den de kredi bulma imkânına sahibolanlar, Zi
raat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine 
müracaat edemeyince, nasılsa ticaret bankala
rından kredi bulabileceklerdir, arkadaşlar. 

BAŞKAN •— Bir kifayet önergesi gelmiştir. 
Yalnız komisyon ve Hükümet söz istiyor mu? J 
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Sayın Komisyon, buyurun. 
GEÇİCt KOMİSYON BAŞKANI RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) — Çok muhterem arkadaşla
rım; mâruzâtıma başlarken evvelâ, tarafınızdan 
seçilmiş olan bir komisyona verilen vazifenin 
ifasına sarf edilmiş olan gayreti nazarı itibara 
alarak müzakereye esas olmak üzere komisyo
numuzun hazırladığı metni kabul buyurduğu
nuzdan dolayı teşekküratımı arz etmek isterim. 
Bir mesele de, bu 'mâruzâtımın yanında, teklif 
sahiplerinden Sabri Keskin arkadaşımızın ko
misyonun usule riayet etmediği hususundaki 
işaretini, cevaplandırmaya kendimi mecbur te
lâkki etmekteyim. 

Zira, Sabri Keskin ve arkadaşlarının teklifi, 
komisyonumuz seçildikten daha sonra Meclisi
mize verilmiş ve keyfiyete muttali olan komis
yonumuz, Meclis Riyasetinden bunu bilahara 
istemek suretiyle değerlendirilmesine âzami gay
ret sarf etmiştir. Binaenaleyh, esas müzake
relere başladığımız^ zaman Mustafa Kepir ar
kadaşımızın teklifi içinde, bilahara komisyona 
aldığımız Sabri Keskin arkadaşımızın teklifini 
de mezcederek, ve ayrıca da tabettirilerek kıy
metli mütalâalarınıza arz etmek imkânını bul
muş olduk. 

Yine bir arkadaşımızın teklifin verildiği ta
rihten bu yana vaktin geçmiş olmasından dolayı, 
kanun çıksa dahi ölü çıkacak şeklindeki ifade 
ve beyanında, komisyonumuzun bir güna sun'u 
taksiri, bulumadığını ve kemali iftiharla, bize 
verilen vazifeyi bir gün dahi geciktirmeden 
ifaya çalıştığımızı arz etmek isterim, 

Muhterem arkadaşlarım; bir kere Ziraat 
Bankasının yeni bir kredi imkânına sahip kılın
ması, hattâ yeni bir kredi anlayışına sahip kı
lınması hususunda komisyonumuz mutabıktır. 
Çiftçinin, bilhassa küçük çiftçinin kredisinin 
artırılması suretiyle, istihsal gücünün artırıl
ması üzerinde burada işaret edilen bütün husu-
sata da komisyon tamamiyle iştirak etmekte ve 
mutabakatını bildirmiş bulunmaktadır. 

Yalnız,mesele, bugünkü durum muvacehe
sinde, yapılacak işlemin bankayı işler halde 
tutabilmek, çiftçi için yegâne kredi müessesesi 
olan bu bankayı daha güç bir hale getirmemek 
gayretine muzaf olması iktiza eder. 

Mustafa Kepir arkadaşımızın getirmiş oldu
ğu teklif; hakikaten önemli bir derde deva 
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olmakla beraber, ifade etmiş olduğu malî külfet 
bir milyar 492 milyon lira civarındadır'. 

Bir milyar 492 milyon lira, Bankanın kre
di membalarına göre tetkik edilecek olursa me
selenin mahiyeti kendiliğinden ,meydana çıkar, 

Bankanın ödenmiş sermayesi, ihtiyatları da 
dâhil olmak şartiyle 650 milyon civarındadır. 
Rakamları yuvarlak olarak arz ediyorum. Bu
nun bir kısım Tarım Satış Kooperatiflerinin kon-
solidasyon dışında kalan borçlarına, bir kısmı 
gayri menkullere, bir kısmı iştiraklere bağlan
mış olup donmuş bir durumdadır. Tevziıı fonu 
ve tohumluktan dolayı Maliyeye intikâl edip 
henüz maliye tarafından ödenmemiş olan bir 
kısım para da mevcuttur. O halde tecil edilme
si düşünülen 1 milyar 492 milyon liralık meb
lâğın 750 milyon lirası bu şekilde kısmen don
muş olan ana kaynakların yanından, 750 mil
yon lirası tevdiattan, 400 milyon lirası Mer
kez Bankası reeskontlarından, 350 milyon lira-
sınmda muhtelif hesaplardan karşılanması ica-
beder. Yüksek Heyetinizin tasvip buyuracağı 
gibi bilhassa mevduatın ürkek olduğunu, bu 
müessesenin yalnız itimatla yürüyebildiğini ve 
binaenaleyh, mevduat sahipleri nezdinde her 
hangi bir endişenin yaratılmaması gerektiğini 
ifade etmek lâzım gelir. 

Yine, sözlerime başlarken ifade ettiğim gibi, 
çiftçinin krediye olan ihtiyacını düşündüğümüz 
anda, Ziraat Bankasının, kredi sahibi ve çiftçiye 
kredi verebilir bir halde tutulmasını da beraber
ce düşünmek mecburiyetinde bulunduğumuzu 
ifadeye çalıştım. Bu müessese, esasen çiftçi ve 
köylümüze kredi bakımından yeteri kadar fay
dalı bulunmamaktadır. Şayet, teklif sahibi ar
kadaşlarımızın dedikleri yapılacak veya komis
yonun tesbit ettiği miktarın üzerine çıkacak şe
kilde bir taksiti endirm ey e gidilecek olursa, Zi
raat Bankası evvelemirde, küçük çiftçiye ver
mekte olduğu krediyi veremiyecek hale gelecek 
ve dondurulmuş olan paradan dolayı bilhassa 
yeniden kredi açılması gereken birtakım ailele
re kredi vermek imkânı bulamıyacaktır. Bunun 
yanında Yüksek Heyetin bir temayülünü de bu
rada tesbit etmiş olmakta fayda vardır. Kayıt
sız ve şartsız tecillerin genel olarak tasvibedil-
mediğini bilmekteyiz ve bilhassa icra ve İflâs 
Kanununu alacaklı lehine tadil etme yolundaki 
çalışmaları buna bir misal olarak söylemekteyiz. 
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Muhterem arkadaşlar, tecillerin, zaman za

man taksitlendirmenin lüzum ve zaruretine inan
mış olmakla beraber bu müesseseyi fazlaca zorla
manın doğru olmadığına ve hattâ bu tarzın sui
istimale doğru götürülebileceğine de ehemmi
yetle işaret etmek yerinde olur. Hatırlanacağı 
veçhile, 1930 senesinde, yapılmış olan çiftçi borç
larının tecili neticeleri ancak 1955 senesinde si
linebilmiştir. Ondan sonra 1957 de yapılmış olan 
tecille takriben 200 milyon civarında bir para 
dondurulmuştur. Keza 1960 da 123 sayılı Ka
nunla yapılmış olan taksitlendirmelerde 230 -
240 milyon lira dondurulmuştur. Taksitlendir
menin mucip sebebini umumiyetle çiftçinin, 
borçlarını ödiyebilmesi, binaenaleyh. Ziraat 
Bankasının da durumunu düzeltmesi teşkil et
miştir. Halbuki meselâ son 123 sayılı Kanunla 
sağlanmak istenen bu faydadan netice alınama
mıştır. Maalesef daha ilk senesinde tahsil edil
mesi düşünülen paranın ancak yüzde 30 u kadar 
olduğunu müşahede ve tesbit etmiş bulunuyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şurasını açıklamak 
faydalıdır k i ; çiftçinin almış olduğu paraların 
bil' kısmı Ziraat Bankası vasıtasiyle, fakat mü
him bir kısmı da kooperatifler vasıtasiyle veril
mektedir. Eğer, arkadaşlarımızın teklif ettikleri 
şekilde kabul edilecek olursa, 20 - 25 seneden 
beri ancak vücut bulmak üzere bulunan, vücut 
bulmuş sayılabilen birtakım Torım kooperatif
lerinin bu masraf altından kalkamıyarak kendi 
kendilerini tasfiye edecekleri ve büyük bir kıs
mının da işlemez hale geleceği muhakkaktır. Bâ
zı arkadaşlarımızın tekliflerinde yüzde 5 faiz 
gibi bir rakam üzerinde durulmuştur. Halbuki 
tarım kredi kooperatiflerinin temin edebilmiş 
oldukları bankanın idari masrafları dışındaki 
maliyeti % 6,15, idari masraflarla birlikte % 
9,98 civarındadır. Bu faizin, kooperatifler tara
fından ödenmesi lâzımgelen, yapılması lâzımge-
len bu masrafın % 5 e indirilmiş olması, doğru
dan doğruya kooperatifleri işlemez hale getirir 
ki, bunun zararı doğrudan doğruya kooperati
fin ortağı olan köylüye ait bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bendenizden evvel 
konuşan arkadaşlarımın temas ettikleri bir hu-
sususta; niçin iki bin liraya kadar borç bir esas 
olarak kabul edilmiştir? Bunun en veciz ifade
sini borçluların adediyle, borçlanma miktarla
rında bulmak mümkündür. Bu, rakamlar, ifade 
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edilmiş olmakla beraber, müsaade buyurursanız 
bendeniz de bir kere temas edeyim. 

Ziraat Bankası vasıtasiyle doğrudan doğru
ya borçlu bulunan müstahsil sayısı, .1961 sene 
sonu itibariyle 1 milyon 375 bindir. Bu 1 375 000 
sayısına mukabil iki bin liraya kadar borçlu 
olanların yekûnu 1 301 000 dir. Binaenaleyh, 
borçluların büyük bir kısmını iki bin lira içine 
almaktadır. Keza tarım kooperatifleri vasıtasiy
le borçlananların umumi sayısının 785 000 olma
sına mukabil, iki bin lira borçlananların sayısı 
da 744.000 dir. Binaenaleyh, bu borcun dışında 
kalanlar, mahdut sayıda olmakla beraber umu
miyetle büyük miktarda borçlanmış olan büyük 
çiftçidir. Buna göre, biz 2 bin lira ile bankanın 
kredi müessesesini ehemmiyetli şekilde sarsma
dan yine tahsilatı nisbetinde yeniden kredi vere
bilmesi imkânlarını ayakta tutacak şekilde ve bü
yük bir çiftçi kütlesini, zümresini bu krediden 
mahrum etmiyecek şekilde derpiş emteye çalış
mış bulıınmkatayız. 

Muhterem arkadaşlardan bir kısmı teklifle
rinde, önergelerinde müstaceliyet kesbetmiyen, 
her hangi bir muameleye tabi tutulmıyan borç
ların hattâ önümüzdeki seneler borçlarının da 
şimdiden taksitlendirilmiş olmayı istemelerini, 
komisyon olarak tasvibetmemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; sıkıntının büyük oldu
ğu doğrudur, bâzı hususi haller de elbetteki var
dır. Fakat bu sıkıntıyı, bütün tarım çeşitlerin
de mütalâa etmek mümkün değildir. Kaldı ki, 
önümüzdeki senenin, mahsul bakımından iyi ola
cağını hiç olmazsa ümit ve temenni ederiz. Böyle 
bir zihniyet karşısında daha şimdiden gelecek se
nelere ait borçların da tecilini derpiş edebilmek, 
ön görebilmek kanaatimizce yerinde olmamak 
lâzımgelir. 

Sıkıntı, darlık çekmiş olan bâzı bölgelere Hü
kümetin istediğimiz şekilde elini uzatabilmeme-
sinden doğan, Ziraat Bankasının istediğimiz gi
bi kredi müessesesinden faydalandıramadığmdan 
şikâyetçi bulunduğumuz halleri de bir tarafa 
bırakırsak, bütün sahalara şâmil ve borcunu 
kendi ödeyip bu borçtan kurtulmak istiyen in
sanlara dahi borcunu taksitlendirebilirsin şek
linde bir açık kapının bırakılmasının doğru bir 
Jıarcket olabileceğini ve tasvip edilmesine imkân 
olacağını sanmamaktayız. 

Biz, çok etraflı bir şekilde tetkik ettiğimiz ve 
meselenin bugün için müstaceliyet kesbetmiş, 
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köylülerimizin büyük bir kısmının ödenememiş 
bâzı borçları dolayısiyle takibe duçar olmuş, sı
kıntı içinde kalmış olanlarını ferahlatmayı te
min edecek olan 5 sene müddetle ve 5 müsavi tak
sitle iki bin liraya kadar olan borçların ertelen
mesini komisyon olarak istirham ediyor, bunun 
dışına taşacak diğer tekliflerin köylü ve küçük 
müstahsil için dahi doğru olmıyacağını ve ta
rım kooperatiflerini müşkül vaziyete duçar ede
ceğini, son olarak arz eder ve teklifin komisyo
nun kabul ettiği şekilde tasvibinize mazhar olma
sını istirham ederek huzurunuzdan ayrılıyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Üstün. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlarım; içtimai dertlerimizin en büyükle
rinden birini görüşüyoruz. Hakikaten kıymetli 
arkadaşlarımızın teklifleri belki bugün Ziraat 
Bankasının imkânlarını taştığı için kabule şa
yan görülmemiş olabilir. Fakat Geçici Komisyo
nun hazırlamış olduğu teklif de kifayetli değil
dir. Meselâ daha önce lüzum hissedilerek 7052 
sayılı Kanunla bir 10 yıllık taksitlendirme var
dır. Bilâhara Millî Birlik zamanında çıkarılan 
123 sayılı Kanunla yine çiftçi borçlarının taksit-
lendirilmesi kabul edilmiştir. Bilhassa 1962 yılı, 
ziraat bakımından çok verimsiz bir yıl olmuştur. 
Bunun içindir ki, çiftçilerimiz taksitlerini zama
nında ödeyememiş ve borçlarının tamamı muac-
celiyet kesbetmiş, takibe mâruz kalmıştır. Şu 
halde, komisyon iki bin liraya kadar olan borç
ların yeniden 5 yıl için taksitlendirilmesini dü
şünürken, daha önce sebepleri kabul edilerek 
taksitlendirilen, yani, 7052 ve 123 sayılı kanun
larla taksitlendirilmesi kabul edilen bu borçlar 
hakkında hiçbir şey düşünülmemiştir? Burada 
ancak bu borçların 2 bin liraya kadar olan baki
yelerinin taksitlendirilmesi kabul edilmiş görül
mektedir. 

Arkadaşlar; Ziraat Bankacı elbette parasının 
sahibi olarak alacaklarının zaman aşımına uğra
maması için devamlı takip halindedir, bunun 
için hususi avukatlar tutmaktadır, icra marife
tiyle borçlunun kapışma kadar vasıta gönder
mekte; çeşitli masraflar yapmaktadır ve bunla
rı da borcun üzerine eklemektedir. Halen 2 bin 
lira zikrettikleri borcun belki onda birini teşkil 
etmez. Belki de borçlu bu müddet zarfında asıl 
borcunu ödemiştir ama, bu masraflardan dolayı 
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borcu arttığı için halen borçlu vazıyettedir. Bu 
itibarla bunun için de bir tedbir düşünmek mec
buriyetindeyiz. 

Arkadaşlarım; belki bu müessese mütemadi
yen böyle devam ettiği içindir ki, borçlular ara
sında da iyi niyet sahibi olmıyanlar bulunabilir. 
«Nasıl olsa borçlarımız verilmiyecektir» veya 
«Nasıl olsa borçlarımız taksite bağlanacaktır» di
ye borcunu vermekten imtina edenler bulunabi
lir. Ama bunun için de büyük bir kütlenin bor
cunu namus telâkki ettiğini, fakat imkânsızlık
ları yüzünden borcunu ödeyemediğini, lütfen ka
bul buyurmanız lâzımdır. Bu itibarla milletin 
temsilcileri olarak mübrcnı durumlar karşısın
da, ihtiyaçlar karşısında nasıl tedbir alınıyorsa; 
son bir defaya mahsus olmak üzere bir daha 
Türk çiftçisini borcunu ödiyebilecek duruma 
getirmek ve onun kasası durumunda olan, ken
di kasası durumunda olan Ziraat Bankasını da 
alacağını tahsil edebilmek imkânına kavuştur
mak için mâkul bir tedbir düşünmek mecburi
yetindeyiz. Bu itibarla bir teklifim var, madde
lere geçildiği takdirde, tadil teklifinde buluna
cağım. Fakat ben istiyorum ki, ıSayın Komisyon 
geri alsın, daha etraflı düşünülsün ve tedbirler 
derpiş edilsin. 

Muhterem arkadaşlarım, kifayet takrirleri 
de var, belki müzakere sona erecek, o endişe ile 
bir hususu da bilhassa, banka vazifelilerinin 
burada bulunmasından bilistifade arz etmek is
terim : 

'Muamelerde maalesef çok aksaklıklar ol
maktadır, alâkalıların dikkatini çekerim. Taksi
tini zamanında ödiyen çiftçiye yeniden kredi 
verilmiyor. Kanun hükmüdür. Hazineden ban
kaya yardım yapılmıştır, yeniden müstahsil ha
le gelmek istiyen vatandaşlara da kredi veril
mesi lâzımdır, fakat Ziraat Bankası vermez, 
canından bezdirir. Böyle şey olmaz arkadaşlar. 
Ve yine Ziraat 'Bankasının birçok şubelerinde, 
acentalarmdaki vazifelilerin; ihtiyar heyetinin 
ifadesine göre ve kanunun kendisine gösterdiği 
yollarla tetkik ederek, çiftçinin ödiyebilmo gü
cüne göre kredi vermesi iktiza ederken, maal
esef, «takdir hakkım vardır» demek suretiyle, 
kredi verilmesi icabedene icabettiği nis'bette 
krediyi vermez ve fakat o nisbette hakkı olma
dığı halde, hakkının üstünde bâzı kimselere kre
di verirler. Artık bu yolu kapatmamız lâzımdır. 
Kanunun eşitliği içinde muamele yapmamız lâ-
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zumdır, vatandaşı «anından bezdirmememiz lâ
zımdır. 

Arkadaşlar, eğer 7052 sayılı Kanun ve 12o 
sayılı Kanunla taksitlendirilmiş olan borçların 
taksitleri ödenmediği için, bugün icra marife
tiyle tahsili cihetine gidilecekse, 2 bin liralık 
yeni bir 5 yıllık müddetle borçların taksite bağ
lanması yolundaki tedbirler hiçbir şey ifade et-
miyecektir, çiftçinin ıstırabını dindirmiyecektir. 
Bu itibarla komisyondan rica ediyorum, geri 
alsınlar, yeniden tetkik etsinler, Arz ettiğim se
beplerle mâkul bir hal tarzı bulunsun. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kifayet 
önergesi ile beraber Maliye Bakanının, bu ka
nunun Plân Komisyonuna iadesini istiyen bir 
önergesi ve yine Geçici Komisyona iadesi hak
kında da Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'-
un bir önergesi vardır. Bu iki önergeyi okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Yürürlükteki Kalkınma Plânının 10 ncu say

fasında «İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatı
rım ve plasmanlarının sağlam kaynaklara da
yandırılacağı» ııdan, 78 ııci sayfasında da «ban
kaların likidite durumunu tehlikeye sokacak 
kredi ve plasmanlara gidilmesinin önlenmesi ge
rektiğinden» bahsedilmektedir. 

Bu itibarla görüşülmekte olan kanun tekli
finin, 16.10.1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesinin 2 ııci bendinin 2 nci cümlesi ge
reğince Plân Komisyonuna havalesini rica ede
rim. 

(Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

Yüksek Başkanlığa 
Çiftçi borçlarının tecili hakkındaki kanun 

teklifiiıı'in Yüksek Meclisin tebellür etlen kana
atine muvazi olarak yeniden hazırlanması için 
komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Mehmet Altmsoy 

BAŞKAN — Bu iki önergeden Plân Komis
yonuna iadesini istiyen önergeyi aykırılığı se
bebiyle, evvelâ onu oylarınıza arz edeceğim. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat)) — 
Önerge aleyhinde konuşacağım. 
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COŞKUN KIRCA (İstanbul)) - Usul hak

kında söz istiyorum. 
'BAŞKAN - - Evvelâ usul hakkında söz veri

yorum. 
Buyurun Sayın Kırea. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, uzun vadeli plânın yürürlüğe kon
ması ve bütünlüğünün korunması hakkındaki 
16 Ekim 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun Sa-' 
yın Maliye Vekili Ferid Melen'in takriri ile mev-
zuubahsedilen 3 neü maddesinin 2 nei bendinin 
2 nei cümlesi sarihtir. Kanun tasarı ve teklif
leri, Hükümetin veya Genel Kurulun lüzum gös
termesi halinde de Plân Komisyonuna havale 
olunur...» demektedir. Binaenaleyh Hükümet 
lüzum gösterdiğine göre oylamaya da lüzum ol
maksızın Plân Komisyonuna -tekliflerin, havale 
edilmesi iktiza eder. 

BAŞKAN —- Muhterem arkadaşlar, Uzun 
vadeli plânın yürürlüğe konması ve bunun mec
lislerde müzakeresine ait Kanunun 3 neü mad
desinin 2 nei bendi «kanun tasarı ve teklifleri, 
Hükümetin veya Genel Kurulun lüzum göster
mesi ıhalinde Plân Komisyonuna havale olunur» 
kaydını ihtiva etmektedir. Fakat, bu ikinci 
cümledir. Birinci cümlesi, «Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlıkları uzun vadeli 
plânla ilgili gördükleri tasarı ve teklifleri en 
son olarak Plân Komisyonuna havale ederler» 
dedikten sonra, bu havale işinde Hükümetin ve 
Genel Kurulun da rolüne işaret eden ikinci cüm
leye konmuştur. Bu sebeple Heyeti Umumiyeye 
gelmiş, üzerinde şu kadar müzakere cereyan et
miş olan bir hususun Hükümetin tcMifi ile 
Plân Komisyonuna gidebilmesi, Heyeti Umu-
miyenin kararma bağlıdır. Bu sebeple oyları
nıza arz edeceğim. Ancak önergenin aleyhinde 
söz .söylendiği için... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul)) — (Usul hak
kında söz istiyorum efendim.) 

BAŞKAN — Sayın Kırea tekrar usul hak
kında söz istiyorlar. Buyurun efendim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, hiç şüphesiz esas, kanun tasarı ve 
tekliflerinin havalesinin, Başkanlık tarafın
dan ve Başkanlığa geldiği zaman yapılması
dır. Bunda Muhterem Reisimizle hiçbir ihtilâ
fımız yoktur. Ancak, Hükümetin bir tasarı ve
ya teklifin Plân Komisyonuna intikalini iste-
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mesi, tasarı veya teklifin gelmiş olduğu ve He
yeti Umumiye gündemine girmemiş bulunduğu 
bir zamanda yapılması lüzumuna, bendeniz bu 
lâfız bakımından, kaani değilim. Sebebi şudur : 

tkinci cümlede «Hükümetin veya Genel Ku
rulun lüzum göstermesi halinde de Plân Komis
yonuna havale olunur...» diyor. Hükümetle, Ge
nel Kuru! istemde bulunmak bakımından bu 
lâfız ile müsavi tutulduğuna göre, müzakereler 
esnasında da Hükümet, kendisine verilmiş olan 
bu yetkiyi kullanmak imkânına sahip bulunsa 
gerektir. Aksi halde «Hükümetin ve Genel Ku
rulun» ibaresinin hiçbir mânası kalmaz. 

BAŞKAN —- Muhterem arkadaşlar, Riyaset, 
iKvA\ edilen kanunun ruhunun; Heyeti Umu
miyeye gelmiş ve üzerinde kifayet önergesi ge
lecek devrede müzakere cereyan etmiş bir ka
nunun, Hükümetin sadece lüzum görmesi üze
rine tekrar komisyona, iadesi şeklinde olma
dığı kanaatindedir. Bu sebeple buna ancak, 
oylarınızla karar verdiğiniz tekdirde Plân Ko
misyonuna havale edeceğiz. 

Bu sebeple önergenin aleyhinde söz istemiş 
olan Sayın İsmail Hakkı Akdoğan arkadaşımı
za söz veriyorum. Buyurun efendim, 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan. 
ISMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) -

Çok muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısını 
huzurunuza getiren komisyon, hepinizin malû
mu olduğu üzere Karma Komisyondur. Bu 
Karma Komisyonda da Plân Komisyonundan 
seçilmiş üç arkadaş mevcuttur. 

Biraz evvel Maliye Bakanı tarafından ve
rilen takrirde tasarının Plân Komisyonuna 
havalesi istenmektedir. Eğer tasarı, Maliye ve
ya Tarım Komisyonu gibi özel bir komisyonda 
görüşülmüş olsaydı belki bir defe da Plân Ko
misyonuna havale edilmesi icabederdi. Hal
buki, işin müstaceliyetine binaen karma bir ko
misyon teşkil edilmiş ve bu Karma Komisyon 
içerisine de Plân Karma Komisyonundan üç 
arkadaş iştirak etmiş bulunduğuna göre, artık 
bir defa daha bunun Plân Karma Komisyonu
na havalesi müstacel olan bu işi uzatılmasına 
matuf bir. hareket olarak kabul etmek lâzım-
gelir. 

Muhterem "arkadaşlar; köylü vatandaşları
mızın cümlesi halen bankaya olan borçlarının 
ödenip ödonmiyeeeği hususunda tereddüt içe-
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risiııdedir. Ziraat Bankası teşkilâtı, ise bu ka
nun çıkıncaya kadar muaeceliyet kesbetmiş pa
raların tahsili için icrtı vasıtasiyle cebri hare
kete geçmiş, bulunuyor. Kanunun Yüksek Mec
lisinizden çıkması ne kadar gecikirse banka
nın vatandaş üzerinde tazyiki de o kadar ar
tacaktır xı\ paraların tahsili cihetine gidilecek
tir. Bu bakımdan kanunun en kısa zamanda 
çıkması lâzımdır. Ve bu paraların tahsili ci
hetine gidilecektir. Bu bakımdan kanunun en 
kısa zurnanda çıkması lâzımdır. Karma Ko
misyona havalesine lüzum yoktur. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Komisyon. 
O-EÇİCt KOMİSYON BAŞKANI RÜŞTÜ 

ÖZAL (Konya) -— Efendim, komisyon olarak 
bir cihetin tavzihinde zaruret vardır, onun 
için yüksek huzurlarınızı tekrar işg^ıl etmiş 
bulunuyorum. Yüksek malûmları olduğu üzere 
Geçici Komisyonun Meclisin 11 . 10 . 1962 
tarihli 128 nci Birleşiminde teşkiline karar 
verilmiştir. Yani teşkil tarihimiz 11 . 10 . 1962 
div. Buna mukabil uzun vadeli plânın yürür
lüğe konması, ve bütünlüğünün korunması 
hakkındaki kanun İm tarihten 5 gün sonra, 
16 . 10 . 1962 tarihinde kabul edilmiştir. Henüz 
vazifeye başladığımız ve süratle ikmal edildiği 
tarilhinden de belli olan (26 ncı günü mazbatası 
yazılmıştır.) Bu çalışına sırasında Uzun Vadeli 
Plân hakkındaki Kanun çıkmadığı için, Plân 
Komisyonu ile bir irtibat 'Sağkınıaik ve bu ko
misyonun mütalâasını almak kalbil olmamıştır. 
Bu yönden tasarı bir tetkika ta'bi tutulmamıştır. 
Dönemin bitmiş olması dolayısiyle aynı mak
satla tekrar teşekkül eden ikinci Geçici Komis
yon da aynen evvelki komisyonun mazbatasını 
kabul ettiği için keza Plân Komisyonundan bir 
'mütalâa istihsaline gidilmemiştir. Bu bakımdan, 
Hükümetin yapmış olduğu teklifin, komisyon 
olarak lehinde bulunduğumuzu ve her halü kâr
da Plân Komisyonunun, bu hususu işaret eden 
hükümleri işaret eden maddeleri muvacehesinde, 
tetkikinde fayda gördüğümüzü arz etmek iste
rim. 

BAŞKAN —. Usul hakkında buyurun Meh
met Altmsoy. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) - Muhte
rem arkadaşlar: muhterem Karma Komisyonun 
burada serd ettiği mütalâanın usul bakımından 
nazarı itibara alınmasına imkân olmadığı ka
naatindeyim. Zira datha evvel seçilmiş olan ko-
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misyon vazifesini ikmal etmeden münfesih ol
muş, ikinci defa Meclisten tekrar seçilen yeni 
teşekkül etmiş komisyonlardan bir Karma Ko
misyon 'teşekkül etmiştir. Bu Karma Komisyon 
içinde Plân Karma Komisyonundan üç âza bu
lunduğuna ve bu teşkil edilen yeni Karma Ko
misyon 'bu ikamın teklifini yeniden görüşmüş ol
duğuna göre, artık eskisine itti'ba etmiş, etme
miş olması mevzuuibaüis değildir. Plâna uygun
luğu bakımından da üzerinde görüşmüş olması 
lâzımgelir ki. bunun ıbu kürsüden yeniden ifa
desinin usulen mümkün olmadığı kanaatindeyim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
ASIM EKEN (Niğde) •-• Muhterem arka

daşlarını, mevzııubahsolan, Kalkınma plânının 
korunması hakkındaki Kanunun hükmünü an
layış meselesidir. Burada gerek 1 nci ve gerek
se 2 nci cümle, eninde sonunda Plân Komisyo
nuna böyle tasarıların gönderilmesini âmirdir. 
Bu itibarla endişeye1 mahal yoktur. Klsasen de 
vâzıı kanunun 'bu hükmü koymasının seJbebi de 
şudur : İcra organına 5 yıl için bir kalkınma 
plânı tevdi etmişiz. Diyoruz ki, sen bu plânı. 
sana gösterdiğimiz kaynaklara, dayanarak uy
gulayacaksın. 

Şimdi, bu kaynaklardan bir kısmını icranın 
elinden almakta olan bir tasarı önümüzden 
geçmektedir. Böyle bir tasarının Plân Komisyo
nundan geçmemesi, kendisine vecibe yüklediği
miz Plân Komisyonunun hakkına tecavüz olur. 
Yani, daha doğrusu, a yıllık Plâna tecavüz 
olur. Bu itibarla bu espri dahilinde, muhak
kak surette, kanunun I nci cümlesi de, 2 nci 
cümlesi de eninde sonunda oraya gitmesini âmir 
olduğu için ikinci se'bebolarak da konu tamamen 
olgun bir şekle gelmiş bulunduğu ve dörtbu-
çuk saatten beri pek kıymetli arkadaşlarımın 
beyaıüariyle enine boyuna vaziyet teşrih 'buyu-
rulduğu için artık Maliye Bakanının talebini 
kabul etmemek için bir sebeb kalmadığı kanaa
tindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN --- Muhterem arkadaşlar; müzake
resini yapmakta olduğumuz kanunun Plân Ko
misyonuna 'havale edilmesi hakkında Maliye 
Bakanının önergesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge 65 e 
karşı 83 reyle reddedilmiştir. 

İkinci önerge Geçici Komisyona iadesi hak
kındadır. Buyurun. 

275 
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GEÇICÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ ISMAIL 

HAKKI YILANLIOĞLU (Kastamonu) — Muh
terem arkadaşlar, ikinci önerge hakkında ko
nuşmak üzere söz almış bulunuyorum. Yüksek 
huzurlarınızda epeyden beri görüşme mevzuu 
olan kanun teklifi hakikaten mühimdir. Arka
daşların çoğu kanun teklifi üzerinde konuştular. 
(Birinci maddenin müzakeresinin devamında' ve
rilen değiştirge önergeleri komisyonumuzca da 
hakikaten üzerinde durulacak ehemmiyette gö
rülmüştür. Binaenaleyh, Altınısoy arkadaşımızın 
verdiği önergeye komisyon olarak iştirak ©diyo
ruz. Meseleyi yeniden tetkik edelim. En iyi bir 
formül 'bulalım. Çiftçimizi memnun edecek, Zi
raat Bankasını yıkmıyacafc daha iyi Ibir formülle 
(huzurunuza gelelim. 

BAŞKAN — Geçici Komisyona iadesi hak
kındaki önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... (Zaten komisyon istiyor, sesleri), 
(Komisyon isteyince oylanmaz, sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; gündeme giren mev
zular, komisyon istese dahi, böyle bir teklif 
olsa dahi verilmesi ancak Heyeti Umumiyeııin 
kararı ile mümkündür. Bu sebeple oyluyoruz. 

Kabul etmiyenler... 74 e karşı 80 oyla ve 
önergelerle birlikte Geçici Komisyona iadesi 
kabul edilmiştir. 

Şimdi ekseriyet olmadığı hakkında bir öner
ge vardır, okutuyorum. («Geri alıyoruz» ses
leri) t 

O halde şimdi öncelikle görüşülmesi karar
laştırılan işlerden üçüncüsüne geçiyoruz : 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ah
met İhsan Kırımlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve taşra teşki
lât ve müesseseleriyle özel idare ve belediyeler 
teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşire ve 
ebelerin maaş intibak dereceleri hakkında kanun 
teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, İçişleri 
ve Bütçe komisyonları raporları (2/68, 2/38) 
(S. Sayısı: 318) (1) 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın. 
Maddelere geçilmiş ve birinci madde hak

kında bir arkadaş konuşmuştu. Birinci madde
yi tekrar okutuyorum : 

(1) 318 S. Sayılı basmayazı 21.1.1963 ta
rihli 33 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve 
taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel idare ve 
belediyeler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, 

hemşire ve ebelerin maaş intibak dereceleri 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı teşkilât ve müesseselerle özel idare 
ve belediye teşkilât ve müesseselerinde sağlık 
memuru, hemşire ve ebe kadrolarından maaş 
alanlarla, sağlık memurluğundan gelerek Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez ve taş--

ra teşkilâtında her hangi bir vazifede çalışmak
ta olan diplomalı ve diplomasız sağlık memur
ları ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı mes
lek okullarında kültür dersleri öğretmenlerin
den; 

A) 1942 yılında ve daha önceki yıllarda 
mesleğe girmiş olup da, yukarıda bildirilen te
şekküllerde asgari 15 yıl çalışmış olmak şar-
tiyle, bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihinde 
almakta oldukları 800 liradan aşağı olan öğret
menlerin maaşları 800 liraya; maaşları 700 lira
dan aşağı olan diplomalı sağlık memurları, 
diplomalı hemşireler ve diplomalı ebelerin ay
lıkları 700 liraya; diplomasız sağlık memurları 
diplomalı hemşireler ve diplomalı ebelerin ay
lıkları 700 liraya; diplomasız sağlık memurları 
ve diplomasız olup halen hemşire yardımcısı 
unvaniyle çalıştırılanlardan maaşları 500 lira
dan aşağı olanların maaşları 500 liraya çıka
rılır. 

B) 1942 yılında ve daha önce mesleğe gir
miş olup da (A) bendi gereğince maaşları yük
seltilenlerle bu kanun yürürlüğe girdiği tarih
te 700 veya 800 lira veyahut daha fazla maaş 
almakta olan öğretmenler, diplomalı sağlık me
murları, diplomalı hemşireler ve diplomalı ebe
lerle 500 lira veyahut daha fazla maaş almakta 
bulunan diplomasız sağlık memurları ve hem
şire yardımcılarının 1942 ve daha önceki yıl
larda meslekte geçen hizmet müddetlerinin 
üçte ikisinin her üç yılı için (A) bendine tev
fikan artırılan 500, 700 ve 800 liralık maaşla
rına veya kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
almakta oldukları maaş derecelerine birer de
rece ilâve edilerek maaşları yükseltilir. 

C) (A) ve (B) bentlerine göre yapılacak 
yükseltmeler 4598 sayılı Kanuna göre verilecek 
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iki üst derece furklariyle dahi öğretmenlerde 
1 250; diplomalı sağlık memurlariyle diplomalı 
hemşire ye diplomalı ebelerde 1 100, diploma
sız sağlık memurlariyle hemşire yardımcıların
da 700 lirayı aşamaz. 

D) Bu kanunla yapılan intibak neticesin
de maaşları yükseltilenlerin, intibaktan önce 
almakta oldukları maaş derecesinde geçen müd
detleri, intibaktan sonra girecekleri maaş dere
cesindeki terfi müddetlerinde hesaba katılmaz. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında başka 
söz istiyen arkadaşımız var mı?.. Yok. 

Birinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci mdadedeki esaslara 
göre yapılacak yükseltmeler, usulü dairesinde 
tesbit edilmiş veya icabında yeniden tesbit olu
nacak tezkiye ve başarı esaslarına dayanır. Bu 
kanuna göre yapılacak maaş yükseltmelerinde 
başarısız geçtiği, usulüne göre, tesbit edilen yıl
lar nazara alınmaz. 

Durumu tesbit edilememiş olan hizmet yıl
ları başarılı geçmiş Sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Özel idarelerle bele
diyeler bu kanunun yayımını takibeden malî 
yıl başında gerekli kadroları almaya mecbur
dur. 

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

GEÇtCt MADDE 2. — Halen hemşire yar
dımcısı unvaniyle çalıştırılmakta olup, 1942 
tarihinden önce, üçüncü sınıf hemşire olarak 
tâyinleri yapılanların intibakında 450 ve 500 
liralık hemşire kadrolarından istifade edilir. 

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

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanunda yazılı 
vasıfları haiz olup da umumi veya mülhak büt
çeli idarelerle İktisadi Devlet Teşekküllerine 
bağlı müesseselerde sağlık memurluğu, hemşi
relik ve ebelik yapanlardan kanunun yayını ta
rihinden sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı ile özel idareler ve belediyeler teşkilâ-
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tında sağlık memurluğu, hemşirelik, ebelik 
veya öğretmenlik alacak olanlar da bu kanun 
hükümlerinden faydalanırlar. 

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

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanundan fayda
lanmak suretiyle maaş dereceleri yükseltilenler, 
(haklarında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu
nu hükümleri tatbiki icab edenler hariç) asgari 
(5) yıl hizmet görmeden Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı ile özel idare ve belediyeler teş
kilât ve müesseselerinden ayrılarak başka yer
lerde vazife aldıkları takdirde kıdem ve dere
celerinden, kazandıkları kıdem ve dereceler 
indirilir. 

BAŞKAN — Geçici maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, bir 5 nci geçici madde teklifi var, 
okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Metne aşağıdaki geçici 5 nci maddenin ilâ

vesini saygılarımla rica ederim. 
Tokat 

Ali Dizman 
\ 

Geçici madde 5. — Ortaokuldan sonra iki 
yıllık tahsil süreli sağlık memurları okulların
dan mezun olup da, diplomasız sağlık memuru 
olarak 15 lira aslî maaştan vazifeye başlattırıl: 
mış olanlar, diplomalı sağlık memurları hük
müne tabi olurlar. 

(«Olmaz, olmaz» sesleri) 
BAŞKAN — Dikkate alınmasını oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Dik
kate alınması kabul edilmemiştir, efendim. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
\ yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok. Tümünü 
oya sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Teklifin tümü Meclisimizce kabul edilmiştir, 
efendim. 
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Şimdi, öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan 

işlerden dördüncüsüne geçiyoruz : 

4. — Subay, askerî memur ve astsubayların 
lojman ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun mu
addel geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/344) (S. 
Sayısı: 39) 

BAŞKAN — Bakan yok. Bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek birleşime talik edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan işler
den 5 ncisine geçiyoruz : 

5. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
29 arkadaşının Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen (C) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel, Ba
nın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/140) (S. Sayısı: 306) 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın... 
Komisyon olmadığı için bir defaya mahsus ol
mak üzere gelecek birleşime kalmıştır. 

Şimdi, tüzük gereğince bir defa görüşüle
cek işlere geçiyoruz : 

6. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Tardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu (2/52) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 221 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın. 
Hükümet ve komisyon yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek bir

leşime kalmıştır. 

7. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve i 
kurumların idaresi hakkındaki 29 .5 .1926 ta- ı 
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ! 
hakkında C. Senatosunca yapılan değişikliğe ' 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân : 
Komisyonu raporu (1/161) (Gündeme) (S. Sa- J 
yısı : 228 e 1 nci ek) \ 

25 .1.1963 0 : 1 
BAŞKAN — Komisyon? Yok. Hükümet? 

Yok. , Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
'Birleşiıme kalmıştır. 

8. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (1/178) (S. Sa
yısı : 31) 

BAŞKAN — Komisyon? Yok. Hükümet? 
Yök; Gelecek Birleşime kalmıştır. 

9. — Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun muaddel 64 nçü maddesiyle aynı 
kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 
sayılı » Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair Konya Milletvekili îhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü [maddesinin «D» fıkrasından sonra bir 
«JEJ» fıkrası eklenmesine dair, Cumhuriyet Sena
tosu İstanbul Üyesi Rifat ,öztürkçine'ninf T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin 
«!>>> fıkrasından sonra bir «E» fıkrası eklenme
si hakkında kanun teklifleri veJ' Geçici Komis
yon raporu (2/67, 2/117, 2/133, 2/163) (S. Sa
yısı : 359) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon? Burada. 
Hükümet? Yok. Bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek Birleşime kalmıştır. 

10. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ile İstanbul Milletvekili Mahmut" Rıza Ber-
tan'm, İnhisar beyiyelerinin üçte birlerinin 
harb malûllerine ve şehit, dul ve yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair olan 1485 sayılı Kanu
nun 5755 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü mad- ı 
desinin tadili hakkinda kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (2/79) (8. Sayısı :, 360) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon? Yök. Hükü
met? Yok. Bir defaya 'mahsus olmak üzere gele
cek Birleşime kalmıştır efendim. 

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

BAŞKAN — Komisyonlar? Yok. i Hükümet? 
Yok. («Ekseriyet de yok» sesleri) 

Hükümet ve komisyon bulunmadığı için bir 
defaya mahsus olmalk üzere gelecek Birleşime 
(bırakılmıştır. 

12. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bvr kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki Î54 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
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Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı : 
245) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu? Yök. Hü
kümet? Yok. («Ekseriyet de yok» sesleri) 

Ekseriyetin olmadığı itirazından sonra Ri
yaset de yoklama yapılmasına1 lüzum görmemiş 
ve esasen müşahedesine göre ekseriyetin olma
dığını tesbit ettiğinden 28 Ocak Pazartesi günü 
saat 15 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 17,50 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Karabük Demir ve Çelik Fabrika
sının üçüncü yüksek , fvrınının hangi tarihte iş
letmeye açılacağına ve ıskontolu ve kredili de
mir satışının yapilmasıdaki sebeplere dair ya
zılı soru önergesi ve Sanayi Bakanı Fethi Çe-
likbaş'ın yazılı cevabı (7/222) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanlığı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla rica ederim. 

19 .11.1962 
Zonguldak Milletvekili 

'> Mehmet Ali.Pestilci 

1. İnşası tamamlanmış olan Karabük Demir 
ve Çelik Fabrikası üçüncü yüksek fırını han
gi tarihte işletmeye açılacaktır? 

2. 1962 yaz mevsimi başında Karabük De
mir ve Çelik Fabrikaları Umum Müdürlüğü 
tarafından uygulanan yüzde altı iskontolu ve 
kredili satışların yapılmasındaki sebep ve âmil
ler nelerdir? 

3. Bu iskontolu ve kredili v satışlardan isti
fade ile hangi şahıslar veya firmalar fabrikadan 
hangi tarihlerde ne miktarda ve ne kadar Türk 
lirası tutarında mal çekmişlerdir? 

4. Umum Müdürlük bu satışlardan hemen 
sonra iş sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamakta 
bir müşkülâtla karşılaşmış mıdırlar? 

5. Umum Müdürlük tarafından iskontolu 

ve kredili satış kararı alınırken, inşaat mevsi
minin yaklaşması dolayısiyle artacak olan talep
lerin fazlalığı ve serbest piyasada demir fiyatla
rında bir artma husule getirmesi keyfiyeti düşü
nülmüş müdür? ' 

T. C. 
Sânayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 1/12 

17.1.1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 
10 .12 .1962 tarih, 7-222/3767-18649 sayılı 

yazınız : 
Karabük üçüncü yüksek fırını ve iskontolu, 

kredili demir satışları hakkında Zonguldak Mil
letvekili Mehmet Ali Pestilci tarafından verilen 
yazılı soru önergesi cevabı ilişik olarak sunul
muştur. 

Arz ederim. 
Fethi Çelikbaş 
Sanayi Balkanı 

Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pestil
ci'nin 19.11.1962 tarihli yazılı soru önergesi hak
kında Sanayi Bakanlığı cevabı : 

ıSoru : 1. — İnşası tamamlanmış olan Kara
bük Demir ve Çelik Fabrikası üçüncü yüksek 
fırını hang} tarihte işletmeye açılacaktır? 

Cevap : 1. — Karabük Demir ve Çelik fab
rikalarının üçüncü yüksek fırını muvaffakiyet
le biten tecrübe imalâtını mütaakıp 10,12,1962 
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tarihinde işletmeye açılmış olup normal faaliye
tine devam etmektedir. 

Soru : 2. — 1962 yaz mevsimi başında Ka
rabük Demir ve Çelik Fabrikaları Genel Mü
dürlüğü tarafından uygulanan % 6 iskontolu 
ve kredili satışların yapılmasındaki sebep ve 
âmiller nelerdir? 

. Cevap : 2. — Karabük'ün 1960, 1961 ve 1962 
yıllarındaki hadde mamulü istihsali bir evvelki 
yıla nazaran mühim mabette artmış, buna mu
kabil 1960 yılının birinci yarısında memlekette 
cereyan eden siyasi hâdiselerin de tesiri dolayı-
siylej gerek resmî gerekse özel sektör yatırım
larında bir durgunluk husule gelmiştir. Bu du
rum Karabük'ün hadde satışlarının azalmasını 
ve stok terakümünü intacetmiştir. Nitekim mü
essesenin 1960 yılma 27 000 ton, 1961 yılma 
46 400 ton ve 1962 yılına da 58 500 ton hadde 
mamulü stoku ile girmiş olduğu görülmektedir. 

1962 yılında aylık ortalama sarfiyatı 72 mil
yon T.L. nı geçen ve 1 milyar 200 milyon T.L. 
tutarındaki büyük yatırım programını realize 
etmekle mükellef bulunan müessese, bu sarfiyat 
ve yatırım programını ancak satış programının 
tahakkuk etmesiyle yürütebileceğini müdrik ola
rak, satış ve sürümü artırma tedbirleri üzerin
de durmak mecburiyetini tabiî olarak hisset
miştir. „ 

Diğer taraftan müessese aynı zamanda hu
susi haddecilerin çok farklı çalışma şartları do-
layısiyle düşük fiyatlarla yaptıkları şiddetli re
kabetin devamlı surette kendi aleyhine işleme
siyle de karşı karşıya kalmıştır. Bu durum mu
vacehesinde müessese hususi haddecilerin ken
disinden aldıkları ilk madde fiyatlarını yüksel
terek piyasada tek satıcı olmak gibi bir yola 
gitmemiş ve iki sektörün yekdiğerine karşı de
ğil, aksine birbirlerini tamamlayıcı ve koordine 
bir şekilde çalışmalarını zaruri ve mümkün gö
rerek, satış politikasını, özel sektörle birlikte 
gelişebilecek bir istikamete yöneltmiştir. 

Nihayet iktisadi bir müessesenin hayatiyeti
nin devamı, satış ve sürüm meselelerinin müs
pet ve piyasa şartlarına uygun bir şekilde yü
rütülmesine bağlı bulunduğu bir gerçektir. 

İşte Demir ve Çelik Fabrikaları Genel Mü
dürlüğünce Ağustos 1961 de başlanan üç aylık 
vadesiz ve faizsiz satış tedbirleri; piyasadaki 
umumi durgunluğun devam etmesi, ve esasen 
daha düşük fiyatla satış yapan hususi haddeci-
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lerin ayrıca daha uzun vâde ve faizsiz satışla 
beraber risturn ve iskonto tatbik etmeleri do~ 
layısiyle kifayetsiz hale gelmiş ve müessesenin 
1962 başında satış ve dolayısiyle finansman du
rumunu ıslah maksadiyle yeni tedbirlere teves
sül etmesini mecburi kılınıştır. Bunun neticesi 
olarak talebin teşvikini ve stok tasfiyesini sağ
lamak gayesiyle Mayıs 1962 ayından itibaren 
peşin satışlarda % 3-6 arasında kademeli bir is
konto, keza peşin satışlarda satış hacmma gö
re değişen % 2-4,5, kredili satışlarda ise % 
1,5-3,25 nisbetinde kademeli bir risturn sistemi 
tatbik edilmeye başlanmış, 500 ton ve daha yu
karı kredili satışlarda vâde 6 aya' çıkarılmıştır. 

Bu izahata ilâveten Karabük Demir ve Çe
lik Fabrikaları Genel Müdürlüğünce kredili sa
tışlarda vâdenin uzatılmasiyle iskonto ve ris
turn sistemine gidilmesinde müessese bakımın
dan. takibedilen gayeler ile elde edilen neticeler 
şöyle telhis edilebilir : 

1. Demir piyasasındaki durgunluk sebebiy
le hususi haddecilerin satış fiyatlarını, cüzi bir 
kârla iktifa etmek suretiyle teşekkülün satış fi
yatlarından aşağı bir seviyede tesbit etmeleri ve 
müşterilerine uzun vadeli satış risturn ve peşin 
satışlarda iskonto gibi kolaylık ve menfaatler 
sağlamaları, dolayısiyle istanbul ve îzmir gibi 
büyük istihlâk merkezlerini kendi hâkimiyet
leri altına alma gayretleri, 

2. Teşekkül yatırımlarının gerektirdiği pa
ra ihtiyacının sağlanması ve dolayısiyle bu ya
tırımların biran evvel ikmal edilerek müstahsil 
bir duruma getirilmesi, 

3. İşletme cari sarfiyatının ve idame en-
vestismanlarmın gerektirdiği nakit ihtiyacının 
şu veya bu kaynaktan sağlanacak kredilerden 
değil, münhasıran teşekkülün kendi imkânları 
ile karşılanması, 

4. — Daha önceki yıllardan devreden teşek
kül borçlarının 1962 yılında tasfiye edilmesi ve 
uzun vadeli yatırım kredilerine ait taksitlerin 
zamanında ödenerek yeni krediler sağlanması 
ve fuzuli faiz kaybının önlenmesi, 

5. Stok ciro süratinin sınai bir işletmenin 
icabettirdiği normal seviyeye ulaştırılması ve 
böylece stoklama masraflarının azaltılması ve 
mamullerin deforme olmasının önlenmesi, 

6. Stoklara bağlanan ve 1.5.1962 tarihinde 
satış değeri takriben 100 milyon T.L. sı olan âtıl 
sermayenin vadeli satışlara ilâveten risturnda 
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tatbik edilmek suretiyle 3-6 aylık devreler so
nunda geri alınması böylece işletmeye bağlı de
ğerlerin yeniden sermaye deveranına iştirakinin 
sağlanması, 

7. Vadeli satışlar yanında peşin satışların 
teşviki ve peşin alman paranın derhal işletme
de sermaye deveranına iştiraki dolayısiyle va
deli satışlarda almmıyan faizin peşin satış dola
yısiyle müşteriye iadesinin sağlanması, 

8. Yeni tesislerin işletmeye alınması ile stok 
sahalarının kifayetsiz oluşu ve ilerideki istihsal 
nazara alınarak stok yeri açılmasının temini, 

Görüleceği üzere hepsi müessesenin hayati
yetini devam ettirmek üzere yerine getirilmesi 
greken iktisadi ve ticari icaplardır. 

Netice olarak : 
a) Genel Müdürlüğün malî durumu sağlam

laştırılmış yatırım programı tahakkuk ettirilmiş 
üçüncü yüksek fırın ve yeni kok tesisleri işlet
meye açılmış ve diğer tesislerin ikmali ile biran 
önce işletmeye açılması yolundaki faaliyetlerine 
hız verilmiştir. 

b) İşletme sarfiyat programında yer alan 
nakit ihtiyacı tamamen karşılanmıştır. 

c) Geçmiş yıllardan müdevver borçların ta
mamı ödendiği gibi bir termin plânına göre 
ödenmesi icabeden Amortisman Kredi Sandığı
nın taksiti de, ödenmiş bulunmaktadır. 

Soru : 3. — Bu iskontolu ve kredili satışlar
dan istifade ile hangi şahıslar veya firmalar 
fabrikadan hangi tarihlerde ne miktarda ve ne 
kadar Türk lirası tutarında mal çekmişlerdir? 

'Cevap : 3. — Iskontolu ve kredili satışlar
dan istifade eden firmaların listesi ayrı ayrı 
tanzim edilerek ilişikte takdim edilmiştir. (Ek: 
2 ve 3) 

'Soru : 4. — Genel Müdürlük bu satışlardan 
hemen sonra iş sahiplerine ihtiyaçlarını karşı
lamakta bir müşkülâtla karşılaşmış mıdırlar? 

'Cevap : 4. — Gerek resmî gerekse (hususi 
sektör ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını Ağus
tos ve Eylül aylarına teksif etmeleri neticesi 
çok kısa ,bir zaman için taleplerin tamamının 
karşılanmasına imkân görülememiştir. 

Soru : 5. — Genel Müdürlük tarafından Is
kontolu ve kredili satış kararı alınırken, inşaat 
mevsiminin yaklaşması dolayısiyle artacak olan 
taleplerin fazlalığı ve serbest piyasada demir fi-

25.1.1963 0 : 1 
yatlarında artma husule getirmesi keyfiyeti dü
şünülmüş müdür? 

Cevap : 5. — Kredili satışların devam ettiği 
ve ayrıca iskontolu satışlara başlanıldığı yıl 
içinde inşaat mevsimine e 62 500 ton stokla gi
rilmiş olmasına rağmen, piyasadaki istikrar ve 
emniyetin teessüs etmekte olduğunu 1962 Nisan 
ayında müşahede eden Bakanlığımız, bu sebep
le mevcut stokun ihtiyacı karşılıyamıyacağmı 
ve dolayısiyle 1962 Ağustos ayını takibeden ay
larda bâzı darlıkların husule gelmesinin müm
kün olacağını düşünerek, aşağıda sıralanan ted
birleri daha 1962 Mayıs ayından itibaren alma
ya başlamıştır : 

1. Piyasanın ihtiyacı olan ve mühim bir kıs
mı özel sektöre mensup haddehanelerde işle
nen beton demiri ve filmaşin için lüzumlu çelik 
kütüğün mezkûr haddehanelere bol miktarda 
verilmesini teminen, Karabük Demir ve Çelik 
ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Çelik 
Fabrikaları tam kapasite ile faaliyete geçiril
mişti r. 

2. Yıllardan beri inşası tamamlanarak faa
liyete geçemeyen 3 ncü yüksek fırının, kısa bir 
müddet içinde faaliyete geçirilmesini temin 
maksadiyle, inşaatı yapan ve resmî bir Alman 
teşekkülü olan Salzgitter îndustribau G.M.B.H. 
Firmasının 3 ncü yüksek fırına ait noksanlık
ları ikmal ile işletme personelini derhal Türki
ye'ye getirmesini sağlaması için Federal Alman
ya Büyükelçisi Exelans Grosebroich - Oppert'i 
Bakanlık makamında kabul ederek, adı geçen 
firma ııezdinde teşebbüste bulunması hususu ta
rafımdan rica edilmiş ve görüşmelerimize ait 
hususat da ayrıca bir mektupla Büyükelçiliğe 
bildirilmiştir. Bunun neticesi olarak 3 ncü yük
sek fırın 10 Aralık 1962 tarihinde faaliyete geç
miştir. 

3. Yukarda açıklandığı üzere, Ağustos 1962 
ayını takibeden aylarda husule gelecek malzeme 
darlığını önlemek ve dolayısiyle karaborsaya 
meydan vermemek maksadiyle, Mayıs 1962 
ayında dışardan çelik kütük ve blum ithaline 
teşebbüs olunmuştur. Döviz imkânsızlıklarından 
ötürü bu mümkün olamadığından anlaşmalı 
memleketlerden ve kotalardaki tasarruflardan 
faydalanarak ithalâta geçilmiştir. Zamanında 
yapılan ithalât ile özel sektöre ait sıcak hadde 
tesisleri tel ve çivi fabrikalarmdaki işsizlik 
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önlendiği gibi, bu fabrikî dardaki imalâtla ilgili 
inşaat işlerinde çalışan birçok işçinin işsiz kal
ması durumu da önlenmşt ir. 

İthalât radyo ve diğer neşir organları vası-
tasiyle ihtiyaç sahiplerine duyrulduğundan bu 
suretle beton demir, filmaşin tel çivi gibi mal-
zeme fiyatları derhal normal seviyede tutul
muştur. 

Kredili satışlann tatbik mevkiine konulduğu 
22 . 8 . 1961 tarihinden itibaren 20 . 12 . 1962 
tarihine kadar aylkr itibariyle kimlere ne mik

tarda satış mukavelesi yapıldığını gösterir 
cetveldir. 

1961 yılı 

Firma adı 

Ağustos : — 
İbrahim Sözen 
Topuz Kol. Şti. 
Mustafa Yazıcı 
Kâzım Şahin 
Mehmet Kutluözel. 
Arı İnşaat 
Hüseyin Akgül 
Ersaka Kol. Şti. 
İsmail Erdoğdu 
Ankara Kol. Şti. 
Fenni İnşaat 

Yekûn 

Eylül : 
Sabahattin Sunguroğlu 
Cemil özgür 
Arı İnşaat 
M. Emin Aytaç 
Avni Tiritoğlu 
Süleyman Acar 
Tek İnşaat 
Nafiz Yürekli 
Profilo Demir Fab. 
İsmail Kolaylı 
Çetindağ İnş. Kol. Şti. 
İsmail Başkaya 
İsmail Erdoğdu 
Ali Taşer 
Reşit Alpan 

Satış mukavelesinin 
Miktarı 
(Ton) 

326 
200 
127 
100,9 
126 
100 
192 
105 
151 
131 
151 

1709,9 

254,1 
100 
102 
170 
100 
113,6 
293,7 
320 
100 
100 
100 
104 
144 
104 
108 

Tutarı 
(T.L.) 

499.310 
305.800 
199.350 
159.768 
192.084 
150.300 
299.640 
159.650 
199.550 
198.500 
249.420 

2.613.372 
T&j*tru»b> 

449.112 
154.050 
153.720 
259.110 
151.850 
179.438 
456.951 
516.550 
171.770 
154.270 
152.250 
158.710 
219.500 
159.370 
164.440 

Firma adı 

Hüseyin Torun 
Mustafa Köymen 
Demir İnş. Ltd. Şti. 
Yasin Şimşek 
Cıngıllı Demir Tic. A. Ş. 
Anayol Komandit Şti. 
E. Şükrü Aksoy 

Yekûn 

1961 
Ekim : 

Kamış Yapı İnş. Kol. Şti 
Miraç Işıl 
H. Salih Demireren 
Demas Demir Çekmo 
İsmail Erdoğru 
Dekor Kol. Şti. 
İbrahim Kılıç 
Kâmil Akın 
Ali Pişkin 
Mustafa özmen 
Yaşar Alp , 
Alâaddin Ceceli 
Âdil Erduran 
Yaşar Alp 
Mustafa Yazıcı 
Sami Candaş 

Yekûn 

Kasım : 
Sadrettin Kürklü 
Arı İnşaat A. Ş. 
Necmettin Nurcan 
Seyit Yılmaz 
Işık Kol. Şti. 
Dikran özçilingir 
Ankara Makina Sanayii 
Ferit Gönül 
Cemal Diker 
İbrahim Sözen 
Demirçelik iş. Fab. 
Arı inşaat A. Ş. 
Şelâhattin .Sunguroğlu 
ibrahim Sözen 
Halit Yurt 

Satış mukavelesinin 
Miktarı 
(Ton) 

105 
160 
100 
100 
154,6 
100 
101,5 

3034,5 

yılı 

. 109 
155,5 
100 
102 
131 
100 
105,5 
100 
121,5 
102 
328 
65 
50 

380 
57,5 

100,8 

2.107,8 

145 
52 
58 
52 
73 
54 

116,5 
61 
51,5 
51,5 
52 

167,5 
132,7 
98 
50 

Tutarı 
(T,L.) 

* 
158.880 
247.750 
166.595 
150.810 
251.026 
161.000 * 
154.270 

l 

4.791.422 

164.460 
249.485 
157.770 
159.725 
199.100 
159.520 
159.350 
151.400 • 
199.950 
174.480 
499,425 
100.140 
75.600 

610.300 
99.650 

179.469 

3.339.824 
i 

220.030 
78.010 
99.090 
79.250 

128.833 
99.020 

203.445 
99.675 
99.020 
81.565 
91.218 

253.285 
263.383 
163.330 

84.230 

— 282 — 



M. Meçlisi B : 35 
Satış mukavelesinin 

Miktarı Tutarı 

25.1.1963 0 : 1 

Firma adı 

Nevzat Koru 
Dekor Kol. Şti. 
Abdullah Cumalı 
ibrahim Sözen 
Salih Demireren 
H. Hüseyin Akgül 
Nazif Embiyaoğlu 
Çarmıklı İnşaat 
Mustafa Yazıcı 
İbrahim Sözen 
Topuz Kol. Şti. 
Alâaddin Ceeeli 

Yekûn 

1961 
Aralık : 

İsmail Erdoğrıı 
Fevzi Kaya 
H. Hüseyin Akgül 
Avni Tiritoğln 
İbrahim Sözen 
Süleyman Acar 
Ali Dedeoğlu 
Profilo Demir Fab. 
Mustafa Yazıcı 
Anayol Kom. Şti. 
Reşit Alpan 
Ali Başaklı 
Salih Demireren 
Anayol Kom. Şti. 
Ankara Makina Sanayii 
Nedim Göğebakan 
M. Emin Aytaç 

Yekûn 
1961 Genel yekûnu 

(Ton) 

24,5 
23,5 
54 
50 
50,8 
90 
57 
98 
62 
57,5 

114 
29,5 

1.926,4 

yılı 

393 
53 
88,8 
95 
86,5 
50 
52,5 
95 
50 
50 

108 
50 
88,3 

101 
57,5 
50 
66 

1.534,6 
10313,2 

1962 yılı 

Ocak : 
Ali Akyüz 
Dekor Kol. Şti. 
Mustafa Köymen 
Yusuf Bekiroğlu 
Ali Taşer 
Ariş İnş. T. Ltd. 

65,5 
56,3 

117,5 
50 
51 
50 

(T.L.) 

33.633 
45.285 
83.610 
85.060 
84.534 

148.670 
99.654 

148.805 
108.740 
99.460 

174.400 
49.876 

3.203.931 

644.800 
,99.640 
149.504 
159.100 
148.926 
79.180 
84.725 

174.300 
90.300 
76.920 

184.800 
84.300 

158.000 
153.980 
99.878 
75.600 

100.000 

2.563.953 
16.512.502 

99.580 
99.280 

183.540 
78.702 
78.970 
86.240 

Firma adı 

Satış mukavelesinin 
Miktarı Tutarı 
(Ton) (T. L.) 

Mustafa özmen 
Dekor Kol. Şti. 
Anadolu İnş. Ltd. Ş. 
Ali Pişkin 
Karniş Yapı İnş. Şti. 
Altmel Kardeşler 
Topuz Kol. Şti. 
Dekor Kol. Şti. 
Kâmil Akın 
İsmail Erdoğru 
Faik Hızıroğlu 
Hâmit Tekinşen 
Cıngıllı Demir T. A. Ş. 
Alâaddin Ceeeli 
Altmel Kardeşler 
Ali Dedeoğlu 
Umetes Ltd. Şti. 
Ali Yanaray 
Miraç IşıK 
Hasan Kara 
Mustafa Yazıcı 
1. Hakkı Hayri 

100 
50 
51,5 
51,5 

105 
86 
82 
50 

100 
129 
67 
63 , 
81 
59 

157 
50 
50 
53 
95 
83 
55,5 

116 

174.270 
78.990 
83.670 
89.675 

164.178 
129.950 
129.420 
81.820 

150.200 
218.500 
119.500 
99.284 

142.350 
100.100 
285.016 

86.820 
86.465 
89.550 

149.050 
125.054,50 
98.880 

179.213 

Yekûn 
Şubat : 

Orhan Gebeş 
Seyit Yılmaz 
Tahsin Dolgun 
Ankara Mak. San. Ltd. 
ENKA Kol. Şti. 
Reşit Alpan 
İbrahim Sözen 
İbrahim Sözen 
Necmettin özmen 
ismail Kolaylı 
Ali Pişkin 
Tahsin ve oğlu Ahmet 
Peynirci 
ibrahim Maro 
Selâhattin Torul 
Şaban Uslu 
Ali ihsan Türkay 
Ali Dedeoğlu 
Kâzım Şahin 
Dekor Kol. Şti. 
Fazlı Karakullukçu 

2124,8 3.488.267,50 

50 
65 
132 
57 
70 
63 
50 
50 
70 
51 
59 

132 
62 
59 
52,5 
52 
53 
74 
50,3 
50 

77.710 
98.210 
198.860 
99.299 
105.900 
104.350 
86.754 
81.150 
117.400 
79.780 
109.373,50 

199.000 
93.900 
89.472,48 
79.200 
94.410 
100.587,90 
123.682,60 
83.520 
79.570 
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1962 yılı 

; 

Firma adı 

Şubat : 
H. Salih Demireren 
İbrahim Sözen 
Selâhattin Kolat 
H. Hüseyin Akgül 
Behçet Döğer 
Süleyman Uzun 
Alâaddin Ceceli 
Jbrahim Sözen 

Yekûn 

Mart : 
•Mustafa Yazıcı 
Süleyman Acar 
Yerli Ticaret 
İbrahim Sözen 
D. 0. İş. Kom. Şti. 
H. Hüseyin Akgül 
Agâh Kerestecioğlu 
İbrahim Sözen 
0. Yücel ve Biraderler 
Saim Gogen 
Çarmıklı İnş. Kol. Şti. 
Ali Dedeoğlu 
Nazif Embiyaoğlu 
Hikmet Koçtaş 
Mustafa Yazıcı 
Abdullah Cumalı 
Sami Candaş 
Retter Taahhüt ve 
Ticaret Ltd. Şti. 
M. Cemal Hamamcı 
Reşit Şahin 
Selâhattin Sunguroğlu 
A. Rıza Çatık 
Sami Göldeli 
M. Nuri Kıroğlu 
Hamit Tekinşen 
Inteç Kol. Şti. 
Mehmet Ayrancı 
Murtaza Hatipoğlu Kol. 
MAY Kol. Şti. 
Cıngıllı Demir Tic. A. Ş. 
S. Buger Demiriş Tic. A. 

Satış mukavelesinin 
Miktarı 
(Ton) 

50 
92 

105 
91 
56,5 
50,3 
50 
50 

1846,6 

54,5 
50 
50,5 
55,5 
84,5 
93,5 
76,7 
81,6 
89 
56,7 
95 
50 
59,5 
50,2 
51 
51,5 

109,5 

139 
50 

127 
55 
52,3 
87 
50 

59,6 
53,7 
57,5 

Ş. 50 
50 
50 . 

Ş. 50 

Tutarı 
(T. L.) 

86.338 
164.914 
158.810 
149.030 
99.540 

104.624 
82.640 
84.230 

3.032.255,48 

97.540 
* 84.705 

99.292 
99.112 

148.155 
149.375 
124.156 
149.137 
148.900 

98.596,68 
144.475 
91.772,92 
99.490 
83.086 
90.230 
88.440 

179.464 

210.140 
79.360 

199.100 
94.500 
87.210 

150.030 
79.400 
93.723 
95.357,50 
99.595 
75.800 
77.120 
82.220 
88.320 

Firma adı 

Reşit Alpan / 
Mehmet Kibaroğlu 
Velioğlu Biraderler 
Kollektif Şirketi 
İsmail Başbayrak 
Arı İnş. A. Ş. 

Yekûn 

Nisan : 
Topuz Kol. Şti. 
Lâtif Sepil 
Profilo Demir Fab. 
Mustafa Öztürk 
Kemal Atakay 
Sadrettin Kürklü 
Miraç Işıl 
Selâhattin Turul 
Intec Kol. Şti. 
Yeşiltaş Kol. Şti. 
Ankara Kol. Şti. 
Tahsin Dolgun 
Osman Yücel 
Bahattin Teymur 
Necdet Arman 
Ankara Mak. Sanayii 
Reşit Şahin 
H. Avni Tiritoğlu 
Yatsa Kol. Şti. 
Ahmet Küçükalp 
Mindivanh Tic. L. Ş. 
Dekor Kol. Şti. 
Tevfik Unsal 
Nihat Üzkula 
Mustafa özmen 
Safiş Kol. Şti. 
Reşit Alpan 
Ankara Mak. San. 
ENKA Kol. Şti. 
Ali Pişkin 
Muzaffer Sayıoğlu 
Zekeriya Erdinç 
Reşit Alpan 
ihsan Koçak 
Anadolu imar Ltd. Şti. 
Sabahattin Sunguroğlu 

Satış mukavelesinin 
Miktarı 
(Ton) 

50 
63,5 

58,5 
70 
50 

2382,3 

111 
300 OVJ\J 

95,3 
60,5 
50,4 
52,5 
62,5 
58 
67 
50 

123 
65,5 
58 

' 50 
52,7 
58,5 

120,1 
104 
55 
52,5 

479 
55,5 
50 
50 
51,5 
50 
56 
58 
62,5 
55 

113 
57 
52,5 
64 
81 
70 

Tutarı 
(T. L.) 

79.850 
99.605 

99.280 
117.522 
76.300 

3.960.359,10 

174.420 
474 OOO 
174.950 
99.020 

104.832 
79.350 
99.114-
99.200 

104.820 
86.420 

199.500 
99.300 
99.500 
81.250 
81.690 
98.039,50 

198.909,40 
.158.130 
98.340 
79.550 

748.500 
99.077 
75.600 
91.070 
93.500 
75.450 
99.055 
99.570 
98.710 
89.240 

171.270 
99.280 
84.795 
99.280 

146.850 
124.290 
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Satış mukavelesinin 

Miktarı Tutarı 
Firma adı 

Nisan : 
Necmi Şahin 
Ali Başatlı 
Şaban Şmlak 
M. Sait Karagözoğlıı 
Denet C i vata San. 
î. Akçay Kol. Şti. 
H. Salih Demireren 
Cemal Demirer 
Ali Akyüz 
Ali Ergin 
Süleyman Acar 
Halil Albayrak 
M. Kadir Veziroğlu 
Davut Yağlı, Yakup 
Kefelioğlu Kol. Şti. 
liamza Soydaş 
Sırrı Karaman 
A. Hikmet Şatıroğlu 
M. Emin Değcrtekin 
Mühendisler înş. Şti. 
Alâaddin Ceceli 
İbrahim Tenger 
Madenî înş. işleri 
Şeref Sürmen 
Avni Demir 
Kâzım Işmen Halefi 
Kâmuran İsmen 
Betoncu Kardeşler Kol. 
Nafiz Yürekli 
Mustafa özmen 
Reşit Şahin 
Ömer Bilcanlı 
Haykazun Tandırcı 

Yekûn 
Mayıs : 

İbrahim Sözen 
İzzet Akçay Kol. Ş. 
Zcrgen Lâstik ve 
Plâstik Ltd. Ş. 
Abdullah 'Dinç 
Abalıoğlu KoL Şti. 
Öztabak Kol. Şti. 
Kâzım Şahin 
Hikmet Koetaş 

(Ton) 

50 
78 
50 

264 
50 
63 
95,5 
97,5 
52 
50 
50 
50 
66 

97 
50,3 
50 
98 
52 
50 
62,5 
55,5 
50 

150 
263 

63 
Ş. 51,4 

300 
50 
65,5 
51,8 
65 

5692,5 

52,5 
59,8 

62,5 
50 
61,5 
64,5 
71,6 
51,8 

(T. L.) 

87.144 
119.400 
79.510 

399.000 
75.500 
99.365 

156.605 
149.560 
79.530 
81.295 
84.230 
79.250 
99.250 

149.350 
79.331,80 
59.509 

149.080 
79.350 
76.360 
99.055 
80.932 
86.540 

. 229.500 
398.800 

99.760 
79.580 

512,400 
87.150 
99.345 
78.486,08 
99.250 

9.139.289,78 

82.530 
99.191 

99.495 
80.609 
99.380 
99.455 

109.260 
79.520 

| 1962 

Firma adı 

1 Mayıs : 
Adnan Şmlak 
Reşit Alpan 
M. Kadir Veziroğlu 
Sezai Kömürlü 
Dekor Kol. Şti. 
İbrahim Sözen 
Ali Yanaray 
Miraç Işıl 
Ali Saraçlar 
OBA Înş. Kol. Şti. 
Altmel Kardeşler 
M. Kadri Veziroğlu 
Yusuf Gönen 
Dekor Kol. Şti. 
Tor Çelik Sanayii Ltd. Ş. 
Altmel Kardeşler 
Detel Malatya Demir Sa. 
Bekir Tıktakaya 
Sıtkı Akın 
H. Hüseyin Akgül 
Fehmi Akın 
Yaşar Alp 
Şaban Uslu 
Dekor Kol. Şti. 
Araş Ticaret A. Ş. 
Mustafa Gül ve Oğulları 
Kollektif Şti. 
Velioğlu Biraderler 
Ali Pişkin 
Fazlı Karakullukçu 
Zergen Lâstik ve Plâstik 
Sanayii 
Çetindağ Înş. Ltd. Ş. 
Mustafa Aşık 
Topuz Kol. Şti. 
Hüseyin Torun 
Ankara Makina Sanayii 
ismail Kolaylık Kol. Ş. 
Kâmil Akın 
Dekor Kol. Şti. 
Cıngıllı Demir Tie. A. Ş. 
Mustafa Köymen 
Arı Demir Tie. L. Ş. 

yılı 
Satış ı 

Miktarı 
(Ton) 

65 
65 
68 
50 
61 . 
53 
53,5 
62 
50 
50,6 

500,5 
60 
60 
50 

369 
607 
380 

94,5 
99 
50 
50 

690 
52,6 
52 

541 

51,3 
63 
67,8 
50 

72 
116,5 
50 
85 
55 
54,5 
51 
99,5 
53,5 
96 

116 
532 

nukavelesinin 
Tutarı 
(T.L.) 

99.750 
104.345 
103.580 
83.547 
99.500 
87.600 
89.395 
99.550 
75.810 
77.402 

798.840 
103.200 
100.340 
80.550 

424,350 
1.049.330 

498.950 
143.575 
149.400 
84.340 
85.120 

1.048.100 
79.222 
78.990 

848.800 

80.097,40 
99.180 

109.185 
76.290 

119.515 
199.420 
70.110 

128.727,20 
82.850 
99.010 
79.550 

150.975 , 
87.607 

149.980 
183.630 
848.700 
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1962 

Firma adı 

Mayıs : 
Orhan Erkmen 
Eeşit Şahin 
ibrahim Sözen 
İbrahim Sözen 
Demiral Tic. Ltd. Şti. 
Detel Malatya Demir Sa. 
İsmail Erdoğdu 
Hurşit Başak 
Ege Traktör Kol. Şti. 
Ali Sönmez 
Arı înş. A. Ş. 
Harmak Makina Sanayii 
Mustafa Yazıcı 
Mahmut Kızılkaya 
Abdullah Tanır 
Ali Dedeoğlu 
Hurşit Başak 
H. Ali Tapınç 
Demir Sanayii Kol. Şti. < 
Hüdayi Alp ve Kardeşi 
Şükrü Mıhçıoğlu 
Ege Traktör Kol. Şti. 
Alâaddin Ceceli 
Heriş Kol. Şti. 
Mehmet Üretmen 
İbrahim Sözen 
Ali îhsan Türkay 
Haydar Nihat Top 
Muzaffer özlen ve 
Yusuf özlen 
Ekrem Ellialtıoğlu 
Güngör Sözen 
Altılar Sanayi Ltd. Ş. 
Orhan Gebeş 
Sıtkı Akın 
Ahmet Sarıbaş 
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yılı 
1 Satış mukavelesinin 
Miktarı 
(Ton) 

50 
99 
83,5 
17,1 
61 

171 
142,9 

, 56 
62,8 
50 
53 
50 
64 

500 
145,5 
50,5 
59 
63 
50 

50,5 
57 
63 
50 

605 
55,5 
56,7 
61,2 

50 
51 
50 
52,5 
50 

197 
50 

Tutarı 
(T. L.) 

82.560 
149.400 
İ35.280 
27.762,26 
99.780 

259.180 
219.249 

99.060 
99.414 
75.700 
80.340 
84.430 
99.440 

758.000 
219.580 
79.375 
98,660 

100.215 
83.294 

89.340 
98.880 
98.930 
94.070 

916.000 
84.090 
94.434 
93.465 

75.940 
77.130 
77.100 
79.550 
75.550 

299.200 
76.100 

Yekûn 9.598,7 14.988.350,86 
Haziran : 

Kâzım Işmen Halefi 
Kâmran îşmen 
Lâtif Sepil 
Cıngıllı Demir Tic. 
Anadolu înş. LTF. Şti. 

56 

500 
129,7 
50 

99.480 

775.000 
198.945 
75.960 

Firma adı 

İhsan Uraslar ve İzzettin 
Turanlı K. Ş. • 
Mustafa Yazıcı 
Umumi Mağazalar A. Ş. 
Denet Civata San. Td. 
Mustafa Kemal Çantı 
Muzaffer Sayıoğlu 
Koç Tic. A. Ş. 
İbrahim Sözen 
Haykazun Tandırcı 
Cemil özgür 
Şaban Şmlak 
Agâh Kerestecioğlu 
İnş. İthalât Ltd. Şti. 
Ticaret ve San. Demir 
İşleri T. A. Ş. 
Şükrü Dedeoğlu 
Tor Çelik San. 

-i» 

İzzet Şefizade ve Ort. 
Yapı Em. Kol. Şti. 

Satış mukavelesinin 
Miktarı 
(Ton) 

168,7 
64 

1288 
50 
50,2 

108 
1062 

62 
18 
52 
78,6 
50 
56,9 

500 
99 

210 

552 
Hınıs Sefertaş, Yahya Sürer 59,5 
Alâaddin Göncü 60,5 
Avni Demir 164,5 
Anayol Kom. Şti. 
Inteç Kol. Şti. 
Seyfi Güven, Kenan Taner 
Abdülkadir Akbir Kardeş
ler Kol. Şti. 
Mahmut Şevket Kızılkaya 
Zeki Aral 
Anadolu İmar Ltd. Şti. 
İbrahim Demirli 
Ahmet Şatıroğlu ve Oğlu 
Kolektif Şirketi 
Şevket Ay tekin 
Necati Erk 
Yol ve Yapı Ltd. Ş. 
Mehmet Ergü ve Ort. 
Yeşiltaş Kol. Şti. 
Yaşar Alp 
Hamdi Andaç 
Haykazun Tandırcı 
Osman Yücel ve Biraderler 
İzzet Şefizade ve Ort. 
Yapı Emlâk Kol. Şti. 

58,9 
56 
50 

63 
511 

52 
522 
52,5 

50 
560 
98,5 

501 
61 
50 

240,2 
50 
50 
91 

500 

Tutarı 
(T.L.) 

293.420 
94.440 

1.999.150 
1 75.860 

76 750 
163.930 

1.632.510 
98.540 
33.295 
78.980 

119.230 
77.615 
86.183 

757.700 
149.400 
241.500 

897.120 
97 685 
99.250 

249.650 
95.435 
98.739 
75.900 

99.460 
797.280 
78.620 

813.490 
79.340 

73.350 
848.000 
149.020 
806 786 
9S.970 
88.690 

382.754 
80.160 
82.250 

149.260 

796.970 
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M. Meclisi B : 35 25.1.1963 0 : 1 

Firma adı 

Haziran : 
Ahmet Kemal Şenol 
Yetkinler Kol. Şti. 
Kâzım Şahin 
Tahsin Dolgun 
Arif Yaman 
Ali Dedeoğlu 
ibrahim Sözen 
Nazif Embiyaoğlu 
Mehmet Ayrancı 
Salih Zeki Yonat 
Enver Gürkan 
Dekor Kol. Şirketi 
Hüseyin Akgül 
Tor Çelik Sanayii 
Cıngıllı Ticaret A. Ş. 
Sadrettin Kürklü 
Şarık Tara ve Gülçelik 
EN KA Kol. Şti. 
Murtaza Hatipoğhı 
Nazif Yücel 
Anadolu Inş. Ştd. 
Arı Inş. A. Ş. 
Otan Tic. ve Madencilik 
Müessesesi 

Satış mukavelesinin 
Miktarı 
(Ton) 

84 
84 
77,4 
65 
50 
58 
91,5 
50 
62,5 
50 
53 
78,5 
86,3 

100 
63,5 
50 

121,6 
50 
50 
52,7 
82,9 

314 
Demiriş Kol. Şti. M. Kâzım 
M. Salim Demireren ve 
Ortakları 
Tor Çelik San. Ltd. Ş. 
Ali Genç 

Yekûn 

Temmuz : 
Mustafa Yazıcı 
Nafiz Yürekli 
Miraç Işıl 
Otan Tic. ve Madencilik 
Ahmet Süt 
Koç Tic. A. Ş. 
Zekeriya Erdinç 
Nejat Kılıçoğlu 
Necmettin Sunget 
Tahir Manuk 
Ankara Kol. Şti 
ismail Başbayrak 

522 
151,5 
70 

11625,1 

67,5 
111 
50 

351 
120,5 
136,5 
120 
55,5 
66 
41 
61,4 
72,5 

Tutarı 
(T. L.) 

148.650 
148.950 
124.176 
99.350 
79.340 
99,490 

148.885 ' 
80.415 
99.140 
80.120 
84.460 

125.250 
149.610 
115.000 
98.980 
75.184 

220.848 
75.000 
75.564 
82.573 

129.635 

519.000 

879.900 
174.225 
105.250 

18.185.062 

108.150 
200.375 

80.705 
575.580 
192.990 
238.320 
197.610 
99.230 
99.000 
79.120 

103.039 
117.207 

• 

Firma adı 

Tahsin Dolgun 
H. Hüseyin Akgül 
Oto Genç Kol. Şti. 
Tor Çelik Sanayii 
Limitet Şirketi 
Yol ve Yapı Ltd. Şti. 
Abdullah Cumalı 
Futa Inş. Kol. Şti 
Oto Genç Kol. Şti. 
irfan Bilgin 
Ali Saraçlar 

Satış mukavelesinin 
Miktarı 
(Ton) 

65 
, 94,5 

51,5 

151,5 
506 

50 
50 
53 
50 
65,7 

Şarık Tara ve Sadi Gülçelik 26 
Şarık Tara ve Sadi Gülçelik 72,4 
Ali Dedeoğlu 
+ ' ibrahim Mora 
Arı Demir Tic. Ltd. Ş. 
Ali Pişkin 
Ali Pişkin 
Mehmet Kibaroğlu 
Adil Gülsün 
Selâhattin Torul 
Mustafa Peker 
Tor Çelik Sanayii 
Denizcilik Ltd. Şti. 
Ankara Makina Sanayii 
Limited Şirketi 
Şaban Şmlak 
Yol ve Yapı Ltd. Şti. 
Alâaddin Ceceli 
Reşit Alpan 
Vahap Karakaya 
Demir Tic Kol. Şti. 
Sami Candaş 
Hacı Küçüktaşlıoğlu 
Reşit Şahin 
Tor Çelik Sanayii 
Kemal Atakan 
Mahmut ve Necati 
Oykardeşler 

Yekûn 
Ağustos : 

Detel Malatya Sanayii 
Yeşiltaş Kol. Şti. 
Adnan Şmlak 
ibrahim Sözen 

50 
66 

523,5 
49,5 

6,7 
62 
64,5 
88 
50 

130 
57 

596 
50 

949 
63 
51,8 
50 
50 
55 
52,4 
90,9 

260 
63,5 

50 

6.077,8 

505 
50 
56 
53,5 

Tutarı 
(T.L.) 

98.850 
149.200 
79.375 

174.275 
847.190 

85.160 
76.100 
79.500 
75.640 
99.472 
45.000 
99.898 
88.970 
99.180 

878.550 
80.520 
9.000 

98.650 
99.105 

147.300 
78.050 

149.500 
99.360 

996.470 
91.060 

1.598.070 
98.710 
79.537 
79.985 
92.598 
89.256 
92.113 

144.966 
299.000 
103.880 

75.800 

9.670.616 

759.150 
92.400 
99.500 
81.385 
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Firma adı 

Dekor Kol. Şti. 
Profilo Demir Fab. 
Minneapolis - Moline 
İbrahim Sözen 
Tor Çelik Sa. Ltd. Şti. 
Zekeriya Erdinç 
Kemal Atakay 
Yol ve Yapı Ltd. Şti. 
Niyazi Mesdağ 
Ankara Mak. San. Ltd. 
Kasım Tumaner 
Kesit Alpan 
Reşit Alpan 
Demirçelik iş Fab. Kom. 
İbrahim Sözen 
Atadal lnş. ve Tic. Kol. Ş 
Davut Yağlı ve Yakup 
Kefeli Kol. Şti. 
ibrahim Sözen 
Şerif Tezel 
Akçay Kol. Şti. 
Mustafa Öztürk 
Saim Gogen 
Hakkı Çarmıklıoğulları 
Kol. Şti. 
Tor Çelik Sa. Ltd. Şti. 
Osman Yücel . 
Cemal Demire! 
Arı lnş. A. Ş. 
Reşit Alpan 
Şükrü Mığcıoğlu 
Kâzım Şahin 
Haykazun Tandıreı 
Cıngıllı Demir Tie. A. Ş. 
Kasım Tuğmaner 

Yekûn 

Eylül : 
H. Salih Demireren 
Abalıoğlu Kol. Şti. 
İzzet Akçay Kol. Şti. 

M. Meclisi B : 35 26 .1.1963 0 :1 
Satış mukavelesinin 

Miktar ı 
(Ton) 

65 
94 
50,5 
54,5 

.1.51,-6 
65 
65,5 

500 
50 
53,5 

) 50 
55 

' 81,5 
Ş. 50,4 

107 
221,5 

97 
63,5 
50 
65 
65 

141,9 

63 
348,5 

97,5 
93 
50 
67,5 
56,5 

67 
73,8 
81 
50 

3909,6 

87 
64,5 
60 

Zergen Âe Plâstik Sanayii 62 
Ali Pişkin 
Osman Yücel ve Bira. 
öztahak Kol. Şti. 

69.4 
95 
64 

Tutarı 
(T.L.) 

99.450 
174.190 
90.990 
84.505 

174.225 
99.450 

104.215 
802.240 

80.800 
99.270 
88.150 
84.700 

124.710 
87.365 

163.920 
339.695 

1.49.160 
99.545 
80.420 
99.450 
99.850 

247.909 

99.740 
400.775 
149.305 
149.090 
77.250 

104.413 
89.720 

109.330 
124.304 
148.720 
87.270 

6.046.561 

157.140 
99.330 
99.350 
98.960 

109.652 
149.500 
99.400 

, 
Firma adı ' 

Kasım Tuğmaner 
Orhan Erkmen 
Dekor Kol. Şti. 
Ahmet Sapçılar 
ismail Başbayrak 
Tor Çelik Sanayii 
Limited Şirketi 

Yekûn 
Eylülden devam : 

Ankara Makina Sanayii 
Sezai Kömürlü 
Ali Dedeoğlu 
Halil özüpek 
Çetindağ lnş. K. Ş. 
Tor Çelik Sanayii 
Limited Şirketi 
Ege Traktör Kol. Ş. 
Dekor Kol. Şti. 
Mustafa Yazıcı 

Yekûn 

Ekini : 
Mustafa Yazıcı 
Tor Çelik Sanayii 
Profilo Demir Fab. 
Zergen Lâstik ve 
Plâstik 
Çelik Endüstrisi T. A. Ş. 
Tor Çelik Sanayi L. Ş. 
Ankara Mak. Sanayii 
Limited Şirketi 
Ali Dedeoğlu 
ibrahim Sözen 
Hacı Ali Tapınç 
Çelik Endüstrisi T.A.Ş. 
Çelik Endüstrisi T.A.Ş. 
Elginler lnş. L. Şti. 

Yekûn 

Kasım : 
Tor Çelik Sanayii 
Çelik Endüstrisi 
Hüseyin Tcvfik Yeşiltaş 
Kol. Şti. 

Satış mukavelesinin 
Miktarı 
(Ton) 

19,2 
55,5 
62,5 
80,5 
50 

217 

986,6 

50,5 
55,5 
50 
50 

107 
j 

'282 
52 
51 
60,5 

758,5 

59,5 
151,5 
128,2 

66,3 
206 
151,5 

53 
56,5 
60 
50 

206 
206 

' 52 

1.446,5 

348,5 ' 
206 

50 

Tutarı 
(T. L.) 

29.942 
99.100 
99.650 

134.590 
80.672 

249.550 

1.506.836 

98.990 
89.270 
79.000 
93.220 

199.270 

324.300 
99.050 
88.630 
99.275 

1.171.005 

98.925 
174.225 
228.914 

118.445 
249.260 
174.225 

92.010 
99.240 
99.510 
94.000 

249.260 
249.260 

91.960 

2.019.234 

400.775 
249.260 

90.350 
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Firma adı 

M. Meclisi B : 35 
Satış mukavelesinin 

Miktarı Tutarı 
(Ton) (T.L.) 

25 . 1 . 1963 O : 1 

Nail Şen 
Tor Çelik Sanayii 
Salih Zeki Yonat 
H. Hüseyin Akgül 
İsmail Başbayrak 
İbrahim Sözen 
Ali Dedeoğlu 
Muzaffer Sayıoğlu 
Muzaffer Sayıoğlu 
Ankara Makina Sanayii 
H. Hüseyin Akgül 

55,7 
347 

50 
85 
65,850 
85 
50 
52 
90,3 
55 
82,5 

104.355 
399.050 
88.050 

149.370 
119.220,89 
153.960 
84.780 
99.000 

164.545 
99.880 

149.729 

Yekûn 1.622.850 1.702.280,89 
Aralık : 

Dekor Kol. Ş. Orhan 
Koru ve Ort. 51 98.850 
Yol ve Yapı Ltd. Şti. 200 354.000 
Mahmut ve Necati öykar 50 89.740 

Firma adı 

İbrahim Sözen 
Tor Çelik Sanayii Ltd. Ş. 
Ankara Makina Sanayii 
Limited Şirketi 
Reşit Alpan 
Ankara Makina Sanayii 
Leometal Tic. ve San. Ltd. 
Reşit Alpan 
Ankara Makina Sanayii 
İbrahim Sözen 

Satış mukavelesinin 
Miktarı Tutarı 
(Ton) (T.L.) 

50 
217 

56 
51 
55 

545 
112,5 
56 
66 

84.351 
249.550 

99.280 
101.500 
99.750 

998.690 
209.550 

99.680 
99.380 

Yekûn 1.509,5 2.584.321 

1961 yılı yekûnu 
1962 yılı yekûnu 

10313,2 16.512.502 
49581.350 74.494.438,61 

Genel yekûn 5.9894,550 94.006.940,61 

1.5 .1962 tarihinden itibaren, işletmelerimizden iskontolu malzeme alan 
bu müşterilerin aldıkları malzemenin miktar ve tutarını 

Müşteri adı ve soyadı 

Atadal İnş. Kol. Şirketi 
Ankara Üniversitesi 
Karayolları 9 ncu Bölge Md. 
Baha Akel - Ali Enver 
Denizcilik Bankası T. A. O. 
Demir Kereste Ticaret 
Fâzıl 1. Verdi. Mahdumları 
Güven Kolektif Şirketi 
Hasan Karamehmet 
İbrahim Yolal 
Kaya Bayazıtoğlu 
Köymenler Kol. Şti. 
Karayolları 4 Bölge Md. 
Mahmut Kızılkaya 
Mehmet Keşoğlu 
M. S. B. K. K. Ordu Donatım Aı 
M. S. B. 1 nci Ordu K. lığı 
M. S. B. 2 nci Ordu K. lığı 
M. S. B. 3 ncü Ordu K. lığı 
Petrol Ofis Genel Müdürlüğü 

Miktarı 
ton 

236,500 
99,350 
99,500 
84,000 

138,500 
1.666,126 

91,200 
150,000 
85,000 

160,800 
120,000 
237,000 
135,000 

2.419,172 
75,000 

na Fab. 187,000 
77,000 

250,000 
150,000 
50,000 

Faturalar 
Tutarı T. L. 

361.105,82 
150.388,20 
176.235,25 
127.590,54 
245.322 

2.318.916,58 
145.960,18 
230.734,94 
139.215,86 
272.570,24 . 
182.248 
396.114,10 
209.520,78 

3.945.613,87 
114.444,50 
313.688,64 
131.442,84 
426.001,20 
262.500,00 
111.781,20 

müşterilerin 
gösterir liste 

İlk fatura 
1 

16. 
o 

18. 
5 . 

11 . 
16. 
14. 
9 . 

2 1 . 
28. 
31 
28 . 

8 . 
18 
20 
11 
19 
23 
26 
29 

,arihi 

8 . 1962 
6 . 1962 
5 . 1962 
6 .1962 
6 . 1962 
6 . 1962 
7 .1962 
8 .1962 
5 .1962 
5 .1962 
10 . 1962 
8 . 1962 
5 .1962 
6 . 1962 
8 . 1962 
7 .1962 
9 . 1962 
9 .1962 
9 . 1962 
5 . 1962 

isimleriyle, 

Soı 
t 

3 . 
4 . 

30. 
6. 

28. 
14. 
17. 
24. 
2 1 . 
16. 

6. 
22. 
23 . 
19 
19. 
1 

23 
28 
26. 
29 

ı fatura 
arihi 

11.1962 
6 .1962 
7 . 1962 
6 .1962 
8 .1962 
9 .1962 
7 .1962 
8 . 1962 
5 . 1962 
6 . 1962 
11.1962 
10. 1962 
5 . 1962 

11.1962 
10.1962 
8 .1962 
10.1962 
9 . 1962 
9 . 1962 
5 . 1962 
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M. 

Hüşteri adı ve soyadı 

Sezai Türkeş - Fevzi Akkaya 
Tekfen în§. Ltd. Şti. 
Türkiye Selüloz ve Kâğıt 
Yol Yapı Ltd. Şti. 

Meclisi B : 35 

Türkiye Zirai Donatını Kurumu 
Avni Demir 
Etibank Genel Müdürlüğü 
tbrahim Sözen 
M. S. B. Deniz İkmal 
Makina ve Kimya Endüstrisi 

Miktarı 
ton 

467,250 
1.356,000 

200,000 
300,000 
116,316 
264,000 
715,000 
103,000 ' 
176,975-
450,000 

10.679.689 

25 .1.1963 
Faturalar 

Tutarı T. L. 

712.965,70 
2.151.919,76 

316.218,04 
455.593,50 
198.932,36 
411.158,94 

1.236.066,64 
174.046,32 
307.001,40 
882.771,22 

17.108.068,62 

O :1 
tik fatura 

tarihi 

8 . 9 . 1962 
18 . 5 . 1962 
18. 5 . 1962 
11 . 9 .1962 
1 . 9 . 1 9 6 2 

25 . 8 . 1962 
25 . 9 . 1962 
22 . 9 . 1962 
22 .10 .1962 
15 . 6 . 1962 

Son fatura 
tarihi 

5 . 11.1962 
28 . 9 .1962 
15 . 6 .1962 
12 .10 .1962 
19 .11.1962 
5 .12 .1962 

20.11.1962 
7 . 1 1 . 1962 
7 .12 .1962 

27 . 8 .1962 

« 

Iskontolu siparişe bağlanıp malzemenin tamamını tesellüm etmiyen müşterilerin isimlerini, siparişe 
bağlanan' malzeme miktannı, 22 . 12 . 1962 tarihine kadar tesellüm ettikleri miktarlarla bedelini 

gösterir listedir, 

Müşteri adı ve soyadı 

Kaya Bayazıtoğlu 
Mehmet Kibaroğlu 
Morrison Knudsen of Turkey 
Mustafa Yeğenoğlu 
Nurettin Gerdan 
Simel Su înş. Ltd. Şti. 
Sucular Yapı Kooperatifi 
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları 
T. K. î. Genel Müdürlüğü 
Umumi Mağazalar T. A, Ş. 

Siparişe 
bağlanan 
Mik. Ton 

' • 260,000 
132,000 

8.454,000 
70,000 
64,515 

366,370 
85,000 
60,000 

261,500 
12.163,768 

21.917.153 

Sevk edilen 
malzeme mik. 

ton 

148,132 
102,030 

7.895,000 
49,315 

'54,254 
233,734 
80.012 
43.574 
86.330 

11.600,848 

20.294,129 

Faturalar tutarı 
T. L. 

222.121,— 
131.504,02 

12.001.773,62 
74.958,68 
95.086,16 

409.195,06 
120.668,16 
95.403,16 

159.629,60 
19.147.999,80 

32.458.339,26 

ilk fatura 
tarihi 

1.11.1962 
17 .10 .1962 
25 . 7 .1962 
28 . 9 . 1962 
10 . 10 . 1962 
8 . 6 .1962 

17 . 9 . 1962 
2 1 . 8 .1962 
10 . 7 . 1962 
12. 6 .1962 
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M. Meclisi B : 35 
2. — İstanbul Milletvekili Sabri Vardarlı'nın, 

İran Nakliyat firmalarının Türkiye'de transit 
nakliyat yapmak üzere bir teşebbüste bulunulup 
bulunmadıklarına dair yazılı soru önergesi ve 
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin ile Güm
rük ve Tekel Bakanı Orhan öztrakhn sözlü cevap
lan (7/230) 

25 . 12 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların yazılı olarka Dışişleri 

ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Sabri Vardarlı 

Türkiye henüz beynelmilel T. 1. R. anlaşma
sına dâhil olmuş değildir. Ve bu bakımdan Tür
kiye dâhilinde cereyan edecek transit nakliyat 
serbest değildir ve müsaadeye tabi olmak ve 
Türkiye'nin bu mevzuda menfaatlerini gözetmek 
lâzım gelir. ; 

Hal böyle iken son günlerde bâzı İran firma
larının Türkiye'den transit nakliyat yapmak 
üzere hazırlığa tevessül ettikleri istihbar olun
muştur. 

Buna göre : 
a) Böyle bir teşebbüsün olup olmadığı. 
b) Varsa verilecek müsaade-nin müstenida-

tının ne olduğu, 

c) Halen bu 'nevi nakliyat yapan Türk fir
malarının Türkiye'ye getirdiği ve senevi altı ilâ 
yedi milyon D. Mark tutarındaki dövizin kaybı 
ile neticelenecek böyle bir teşebbüse verilen 
müsaade döviz kaybının ne ile telâfi edileceği
nin teemmül edilip edilmediğinin. 

d) İran'ın akar yakıt İ'iyatları ve vasıta te
dariki mevzuundaki müsait döviz durumu mu
vacehesinde ye bu müsaade karşısında Türk ve 
Iran nakliyat firmalarının müsavi şartlarla re
kabet edebilip edenriyeceğinin, 

e) Aynı şartlar altında ve mütekabiliyet 
esasları dâhilinde Türk kamyonlarının İran'dan 
transit geçmeleri serbestisi tanınmış mıdır? 

Bu hususların cevaplandırılmasını arz ede
rim. 
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Türkiye Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanlığı • 21,. 1. 1963 
870007 - tkt . /7 - 4 ' 

Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 

Mevzu : Türkiye - İran, transit .nak
liyatı ile ilgili yazılı soru önergesi. 

Lief : 8 Ocak 1963 tarihli ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7 - 230 sayı 4024 -19955 yazılan. 

Türkiye - İran transit nakliyatı mevzuunda 
İstanbul Milletvekili Sabri Vardârlı tarafından 
verilen yazılı soru önergesine ait cevap metninin 
ilişikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

1. Malûmları bulunduğu üzere 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri uya
rınca Türkiye'de uluslararası transit nakliyatı 
serbest olduğu gibi transit eşya, taşıt ve yolcu
lardan, bu geçişleri dolayısiyle ifa edilen hiz
metler karşılığı istenen ücretler müstesna, hiç
bir vergi ve resim alınmaz. 

Bundan başka, İran ile aramızda ınünakit 
25 Aralık 1949 tarihli «Yolcu ve Mal Transit ve 

' Nakliyatını Kolaylaştırmayı ve Çoğaltmayı mu-
tazanımm Anlaşma» ile 13 Ekim 1956 tarihli Ti
caret Anlaşmasına merbut «Gümrük Formalite
lerine ve Yolcuların Kontroluna mütaallik 4 nu
maralı Ek Protokol» gereğince iki memleket 
karşılıklı olarak transit nakliyatını her bakım
dan kolaylaştırma taahhüdüne de girişmişlerdir. 

2. İranlı nakliyat firmalarının kendi kam-
yonlariyle Türkiye'den transit nakliyatı yap
mak hususunda şimdiye kadar mütaaddit nıü-
racaatleri vukubulmuştur. Ancak bu müracaat-
ler her hangi bir müsaade talebetmek gayesiyle 
yapılmamıştır. Yukarda zikrettiğim Anlaşma ve 
Gümrük Kanunumuz esasen İranlı nakliyat şir
ketlerinin serbestçe transit nakliyatı yapmaları
na imkân vermektedir. İran talepleri daha ziya
de nakledilecek eşyanın gümrük teminatı bah
sinde, yetkili makamlarımızca kendilerine ko
laylık gösterilmesini istihdaf etmiştir. 

3. 13 Ekim 1956 tarihli Ticaret Anlaşması
na ek iki sayılı Protokol ile iki memleket ada
sındaki transit nakliyatını bir elde toplamak 
amaciyle bir «Türk - î ran Milletlerarası Nakli
yat Şirketinin» kurulması taraflarca kabul edil-
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miş ve bu şirketin tüzüğü de anılan Protokole 
eklenmiştir. 

Ancak, söz konusu müşterek nakliyat şirke
ti iki memleketin ekonomik bünyelerine bağlı 
sebepler yüzünden şimdiye kadar kurulamamış
tır. Bu sebeple, İran'la transit nakliyatı halen 
tarafların millî gümrük rejimleri gereğince ce
reyan edegelmektedir. 

Bahis konusu rejim ise, hudut .kapılarında 
transit eşyasının muayenesi ile Gümrük Vergi 
ve Resimlerinin teminata bağlanması formalite
lerini ihtiva etmektedir. Yani yurdumuzdan 
transit olarak geçirilmek istenen eşyanın Güm
rük Resmi hesaplanmakta ve bunun bedeli dö
viz üzerine muharrer bir banka mektubu ile te
minata bağlanmaktadır. Hudut gümrüklerimi
ze ibraz olunacak bu teminat mketuplarmııı 
ahiren Iran Millî Bankası tarafından, Türkiye 
ile îran arasında münakit 13 Ekim 1956 tarih
li ödeme Protokolü hükümleri çerçevesinde an
laşma doları üzerinden düzenlenmesi şekli de 
kabul edilmiştir. 

4. İran nakliyat şirketlerinin naklettikleri 
eşya için istenen işbu teminatlar bahsinde, ba
his konusu şirketlere, transit nakliyatı yapan 0 

Türk firmalarına tanındığı üzere, Transit An
laşmasının ruhuna uygun bir kolaylık gösteril
mektedir. Bu kolaylık şirket başına her bir 
gümrük kapısı için senede 100 000 Türk liralık 
bir teminat mektubu ile iktifa edilmesi şeklin
den ibaret olup CENTO müttefikimiz îran fir
malarına iki memleket arasındaki transit nak
liyatını teşvik maksadiyle bu kolaylığın tanın
masında sakınca görülmemiştir. 

5. îran ile aramızda münakit anlaşmalar 
gereğince bu memleket de Türk kamyonlarının 
î ran ile transit nakliyatı yapmalarına, taşıdık
ları eşyanın Gümrük Vergilerinin teminata bağ
lanması suretiyle müsaade etmektedir. Nite
kim, şimdiye kadar bu şekilde transit nakliyatı 
yapan şirketlerimizden İran'a Vâki nakliyatla
rında bu yönden müşkülâtla karşılaştıklarına 
dair resmî veya gayriresmî her hangi bir şikâ
yet veya talep alınmamıştır. Ancak, î ran Hü
kümeti matlup Gümrük Vergisi teminatlarını 
bizim uyguladığımız- gibi 100 000 Türk lira
sı şeklinde mahdut ve muayyen bir meblâğa ir
ca etmemekte, transite konu eşyanın Gümrük 
Vergilerinin tamamını teminata bağlamaktadır. 
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Transit nakliyatının bizim topraklarımızda 

cereyan ettiği göz önünde tutulursa İranlıların 
bu tatbikatını mühimsememek gerekir. Her 
halükârda transit serbestisi bakımından müte
kabiliyet mevcuttur. 

6. İran'ın akar yakıt fiyatları ve döviz im
kânlarının genişliği dolayısiyle vasıta tedariki 
konusunda memleketimize nazaran daha müsait 
durumda bulunması karşısında, müsavi şart
larla rekabet edip edemiyeceğimiz keyfiyetine 
gelince, İran'ın döviz bakımından istisnai ve 
müsait bir durumda olduğu iddia edilemez. 
İran'da akar yakıt fiyatlarının ucuzluğuna rağ
men, bir hayli gelişmiş bulunan Türk nakliyeci
liğinin daha iyi ve rasyonel bir şekilde organi
ze olmak suretiyle, bu türlü bir rekabete sürat
le intibak edebileceği kuvvetle tahmin olunabi
lir. Esasen, 5383 sayılı Gümrük Kanunumuz, 

• transit nakliyâtı konusunda hususi anlaşmalar
la bağlı bulunduğumuz dost ve müttefik îran 
veya diğer her hangi bir memleket ile transit 
nakliyatının serbestçe yapılmasını kısıtlama-
maktadır. . 

7. î ran ile Sovyetler Birliği arasında 1957 
senesinde aktedilmiş bulunan Transit Anlaşma
sının ahiren yürürlüğe girmesi üzerine Avru
pa'ya müteveccih iran ihracatı ile ithalâtının 
mühim bir kısmının Rusya üzerinden yapılması 
ihtimali kuvvetle belirmiş bulunmaktadır. Bu 
sebeple memleketimizle î ran arasında transit 
nakliyatının kolaylaştırılması konusu daha zi
yade ehemmiyet ve müstaceliyet kazanmış du
rumdadır. 

Ayrıca Türkiye - İran transit nakliyatı mev
zuunu prensip itibariyle iltihaka karar vermiş 
bulunduğumuz liberal TIR karnesi sistemi ile 
de dolayısiyle irtibatlandırmak ve transit nak
liyatında geniş serbestiyi âmir muasır icaplar 
ve tatbikat yönünden de mütalâa etmek uygun 
olur. v 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 22 . 1 . 1963 
Gümrük Genel Müdürlüğü 
Gümrük İşleri Müdürlüğü 

44725 - 130/44725 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü sözlü 7 - 230/4024 - 19955 sayılı ve 9 Ocak 
1963 tarihli tezkereleri ; 

/ 
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I - istanbul Milletvekili Sayın Sabri Var-

darlı tarafından verilen ve İran Nakliyat firma
larının Türkiye'de transit nakliyat yapmak üze
re bir teşebbüste bulunup bulunmadıkları hak
kındaki yazılı sorularında; 

Türkiye'nin henüz Milletlerarası T. I. R. An
laşmasına girmemiş bulunduğundan Türkiye'de 
cereyan edecek transit nakliyatın serbest olma
dığı, bu bakımdan Türkiye'nin menfaatlerini gö
zetmek lâzımgeldiği bildirilmekte, halbuki son 
günlerde bâzı İran firmalarının Türkiye'den 
transit nakliyat yapmak üzere hazırlıklara geç
tiklerinin ihbar olunduğu ileri sürülerek : 

a) Böyle bir teşebbüsün olup olmadığı, 
b) Varsa verilecek müsaadenin müstenida-

tmm ne olduğu, 
c) Müsaade verildiği takdirde, halen bu ne

vi nakliyat yapan Türk firmalarının yılda Tür
kiye'ye getirdikleri 6 - 7 milyon D. Mark civa
rındaki dövizin kaybına sebebiyet vereceğinden 
bu hususun teemmül edilip edilmediği, 

d) İran'ın akar yakıt fiyatları ve vasıta te
minine ait döviz imkânları lehine bulunduğu, 
Türfc ve Iran firmalarına aynı şartlar tatbik 
olunduğu takdirde birbirleriyle rekabet edip 
edemiyecekleri, 

e) Aynı şartlar altında ve mütekabiliyet 
esasları dâhilinde Türk kamyonlarının iran'dan 
transit geçmeleri serbestisinin tanınmış olup ol
madığı, hususlarının cevaplandırılması, 

Talebedilmektedir. 

II - Soruda beyan olunan mütalâa ve gerek
se maddelere cevaplarımız : 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 11 nci mad
desi, yasaklık ve kısıntı hükümleri saklı olmak 
üzere ithal, ihraç ve transit serbestliğini kabul 
etmiş ve aynı kanunun 12 nci maddesinde, «iç 
ve dış güvenliğin savunması, kamunun hayvan 
ve ürünlerin hastalıklardan korunması, tarih ve 
sanat eserlerinin memleketten çıkışının önlen
mesi maksadiyle Bakanlar Kurulunca giriş, çı
kış ve transit serbestliği her vakit kısılabileceği 
veya kaldırılabileceği gibi malî ve iktisadi za
ruretler halinde de aynı çarelere başvurulabilir.» 
hükmünü ihtiva etmekte olup, halen transit ser
bestisinin tahdit veya kaldırılmış bulunduğu 
hakkında alınmış bir karar mevcut bulunmadı
ğına göre Milletlerarası T. I. R. Anlaşmasına 
girmiş veya girmemiş bulunmamız, halen mev-
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cut transit serbestisinin ihlâline bir sebep teşkil 
etmemektedir. 

Millî mevzuatımız yönünden hal böyle olmak
la beraber diğer taraftan Türkiye ile Iran ara
sında, 13 Ekim 1956 tarihinde Tahran'da imza
lanmış olan «Türkiye ile Iran arasında Ticaret 
Anlaşması» «ödeme Protokolü» «Zabıtname* ve 
eki I, II, III ve IV numaralı Protokollar 7025 sa
yılı Kanunla kabul ve tasdik edilmiş bulunmak
tadır. 

Bunlardan IV numaralı Protokol; Türkiye 
ile Iran arasında 25 Aralık 1949 tarihinde imza
lanmış olan ve halen mer'i bulunan «Türkiye ile 
Iran arasında yolcu ve mal transit ve nakliyatı
nı kolaylaştırmayı ve çoğaltmayı güden Anlaş
ma» nın 2 numaralı Ek Protokolü hükümleri çer
çevesi dâhilinde iki memleket arasındaki tran
sit nakliyatına ve yolculara tatbik edilecek olan 
gümrük formalitelerine ve pasaport kontroluna 
mütaallik iki taraf uzmanları tarafından hazır
lanmış olup, her iki memleket makamları tara
fından aynen tatbik edilecek talimat hükümle
rini ihtiva etmektedir. 

işbu IV numaralı Protokolün eki talimatın 
3 ncü maddesi, 

«iki memleketten birine I I numaralı Proto
kolün 1 nci maddesinde zikredilen şekilde (Bu 
madde müştereken kurulan nakliyat şirketine 
aittir.) iki Hükümet tarafından kalbul ve tav
siye edilen naklijyat şirketlerine yahut Türk ve 
Iran (Milletlerarası nakliyat şirketine ait otobüs 
veya diğer nakliye vasıtalariyle gelen eşya için 
- Nakil 'vasıtasının evsafı, tesbit edilen şartları 
haiz olmak 'kaydiyle - alâkadar şirket veya iki 
memleketin her birinde tescil edilmiş bulunan 
mümessilleri gümrük nizamlarına göre, Güm-
rük vergilerini ödemekle mükellef olacaklar ve 
mevzuata aykırı hareketlerinden mesul tutula
caklardır. Bu şirketler tarafından Iher iki mem
leketten birinin Gümrük idaresine verilecek ga
rantiler, gerektiği takdirde ban'ka .garantisi şek
linde olabilir...» hükmünü ihtiva etmekte, 4 ncü 
maddesinde ise, «'Taraflardan' biri tarafından 
tavsiye edilen, diğeri tarafından ıkabul olunan 
şirketlerden birine veya Türk - Iran Beynel
milel Nakliyat Şirketine aidoimıyan otobüsler
le diğer ıvasıtalar ve bunların ihamulesi, her iki 
memlekette mer'i olan umumi Ihükümlere tabi
dir.» denilmektedir. 
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Anlaşmanın tasdik tarihinden bu yana yapı

lan bütün çalışmalara rağmen rüçhanlı gümrük 
formalitelerine tabi tutulacak ve talimatın 
üçüncü maddesinin uygulanmasını ic ab ettire
cek müşterek şirketler ve ıgere'kse 'her iki Hü
kümetten biri tarafından tavsiye ve diğer ta
rafça kabul edilmiş nakliyat şirketleri halen 
tesis ve faaliyete ıgeçmemiş bulunduğundan 
transit nakliyat yapan şirketlere talimatın dör
düncü maddesi yani Gümrük Kanununun âdi 
•transit (hükümlerine taalluk eden maddeleri hü
kümleri tatbik iolunmak suretiyle işlem yapıl
maktadır. 

Gümrük Kanunumuzun kara taşıtlariyle ya
pılacak transite ait 110 ncu maddesi, «32 nci 
maddenin son fıkrası hükmü saklı olmak tize^ 
re demiryollarından 'başka kara taşıtlariyle ta
şınacak eşyanın vergileri teminata bağlanır...» 
hükmünü âmir olup, 32 nci maddesinin son fık
rasında, «'Gümrük Tekel Bakanlığınca tâyin 
edilecek nitelikteki taşıtlarla iç veya kıjyı güm
rüklerine ' götürülecek veya transit ^geçirilecek 
eşya için demiryolu ile yapılacaik taşımalar hak
kındaki Usul uygulanır.», denilmekle vagon ti
pi ve sair yapı şekilleri Bakanlığımca tâyin 
olunan nitelikte kamyonlarla yapılacak transit 
nakliyatın da vergi teminatının aranıp aran-
mıyacağı hususu, (Bakanlığımın yetkisine bıra
kılmıştır. 

Şu mâruzâtımızdan da anlaşılacağı üzere, 
yurdumuzdan transit nakliyatı yapacak şirket 
vejya her hangi bir müteşebbis hangi millete 
mensubolursa olsun millî mevzuatımıza uy
mak şartiyle transit nakliyatı yapabilir. 

Halen Avrupa ile î ran arasında yerli nak
liyat şirketleri tarafından transit nakliyât ya
pılmakta ve ibu şirketlere1 yukarda izah olunan 
ıgümrük mevzuatı tatbik olunmaktadır. 

Mevzuat böyle teshit edildikten sonra soru 
sırasına ıgöre : 

a) îran nakliyat şirketleri tarafından tran
sit .nakliyat yapılmak üzere Bakanlığıma mü-
racaatler yapılmıştır. 

b) Bu şirketlere yukarda arz olunan mer'i 
mevzuata ve gerekse 4 numaralı pro'toktola. ekli 
Müşterek Gümrük Talimatının 4 ncü maddesi 
hükmüne dayanılarak müspet cevaplar veril
miştir. 
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c) Transit nakliyat ,gere'k kanun ve gerek

se Anlaşma ile serbest bulunduğundan yerli 
nakliyat şirketlerinin kazancı ancaJk rekabetle 
mümkün olacaktır. 

d) Gümrük 'Kanunumuza ıgöre, vasıtaların 
ancak mutat depolarındaki akar yakıtlar vergi
den muaftır. Binaenaleyh bütün sefere ait akar 
yakıt mutat depo dışında nakledildiği takdirde 
vergiye tabi tutulacağından ve mer'i kotalar, 
memleket ihtiyaçları ıgöz önünde tutularak kam
yon ve yedek parçalarının ithalini sağladığın
dan yerli firmalarımızın bu yönlerden de reka-
ket edebilecek durumda olmaları gerekeceği 
mütalâa edilmektedir. 

e) Transit nakliyatına mütaallik Türk -
îran Müşterek Gümrük Talimatının dördüncü 
maddesi yerli nakliyat şirketlerinin Türkiye 
hududundan İran topraklarına geçişinde î ran 
mevzuatına uydukları takdirde kendilerine 
transit 'geçiş hakkını sağlamıştır. 

Saygı ile arz ederim. 

Orhan özt rak 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık kanunu tasarısının yasama organına 
ne zaman sevk edileceğine dair yazılı soru öner
gesi ve Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'-
ün yazılı cevabı (7/231) 

26 . 12 . 1962 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanlığı tara

fından cevap'landırı İm asını (yazılı olarak) ri
ca ederim. 

İstanbul Milletvekili 
/ Reşit Ülker 

Yazılı s'orıı : Baroların da katılmasiyle ha
zırlanmış olduğu söylenen ve Adalet Bakanları 
tarafından gazetelere kısa bir süre sonra Bü
yük Millet Meclisine gönderileceği bildirilen 
Avukatlık Kanununun sevkı neden gecikmiş
tir1? 'Çalışmalar ne safhadadır1? Kanun Meclise 
ne zaman sevk edilebilecektir. Bu ' sorumun 
yazılı olarak cevaplandırılmasını rİiea ederim. 
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T, C. I 

Adalet (Bakanlığı 17 . 1 . 1963 I 
Hulku'k İşleri G-enel Müdürlüğü 

'Sayı : 9H5 

Konu : Istanlbul Milletvekili Kesit 
Ülker'in yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : Genel Sekreterlik ifadeli ve 9 Ocak 1 
1963 gün ve 7-231/4027/19958 sayılı yazınız. 

Yutarda ıgün ve sayısı 'gösterilen yazınıza 
ilişik olarak gelen, istanbul (Milletvekili Reşit 
Ülker'in 216 Aralık T962 günlü soru 'önergesine 
Bakanlığımızın cevabı aşağıda arz olunmuştur: 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun, yürürlü
ğe girdiği tarihten 'bu! yana gördüğü mütaad-
dit tadillere rağmen ihtiyaçlara lâyıkı veçhile 
cevap vermemekte olduğu 'göz önünde tutula
rak, yeni bir Avukatlık Kanunu hazırlamak 
göreviyle 1960 yılında [Bakanlığımızda, baro
lar temsilcileri, Yargıtay üyeleri ve üniversite 
profesörleri ile 'Bakanlık temsilcilerinden ku
rulu bir komisyon teşkil olunmuş, ayrıca, yeni 
tasarıda nazara alınacak noktalar hakkında 
büıtün baroların mütalâalarına ''başvurulmuştur. 

Komisyon, baroların mütalâalarını da göz 
önünde tutmak suretiyle, tasarı üzerindeki''ha
zırlayıcı çalışmalarına 'başlamışsa da, o tarihte 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Kurucu 
Mecliste müzakere edilmekte oilması itibariyle, 
'barolar ve benzeri meslekî teşekküller hakkın
daki Anayasa hükümleri Ibelll olmadan tasarı
nın hazırlanmasında fayda bulunmıyacağı 'mü
lâhazası ile komisyon mesaisini 'tatil etmek zo
runda kalmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti' Anayasası yürürlüğe 
girdikten sonra, Istan'bül (Barosu 'Başkanlığı 
'Bakanlığımıza müracaatla; memleket ihtiyaç
larına cevap verecek nitelikte 'bir Avukatlık 
Kanunu ön projesinin Ibaro namına hazırlama 
görevinin mezkûr baro avukatlarından Volf 
Oernis'e verildiğini 'bildirmiş ve muamileyhin 
Bakanlıkta mevcut yabancı kanunlardan istifa
de ettirilmesini talebeylemiştir. 

Anayasanın ''122 rtci maddesinde gösterilen 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla
rından olan bir fbaronıın kendi statüsünü tan
zim eden 'bir kanunun hazırlanması konusun
da (gösterdiği bu alâka. (Bakanlıkça takdire şa- | 
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yan bulunmuş ve ön projenin hazırlanması için 
adı geçen avukata gerekli müzaharet gösteril
miştir. 

Avukat Volf Çernis ön projeyi Ve gerekçe
sini 1962 yılı Mayı's ayı içinde Bakanlığa tev
di etmiştir. Ancak, bunu takiben İstanbul 
Barosu Başkanlığından alman 'bir yazıda, Ba
roca ıgerekli tetkikat yapıldıktan sonra Baro 
Yönetim Kurulunun projeye son şeklini vere
ceği heyan olunarak, Bakanlığa tevdi edilen 
ön proje üzerinde çalışmaya başlanmadan ön
ce Baro'nun görüşünün de 'beklenmesi tale'b-
edilmîştir. 

ö n proje hazırlama teklifinin Barodan gel
miş olması itibariyle, sözü edilen Baronun pro
je hakkındaki mütalâasının 'beklenmesi faydalı 
ve hattâ zaruri 'görülmüşse de, mütalâa bugü
ne kadar Bakanlığa gönderilmemiştir. 

Bu durum karşısında, tasarı üzerindeki ça
lışmaların 'gecikmesine meydan vermemek için, 
Avukatlık kanunu tasarısını hazırlamak üzere 
yeni bir komisyon teşkili husu'sunda gerekli 
çalışmalara başlanmıştır. Evvelce olduğu gibi 
Yargıtay, Barolar, Üniversiteler ve Bakanlık 
temsilcilerinden kurulacak 'olan Komisyon, yu
karda arz edi'ldiği üzere daha önce barolardan 
alınmış olan mütalâaları, Avukat Volf Çernis'-
in ön projesi ile Istan'bül Barosu Yönetim Ku
rulunun buna lâhik olacak mütalâasını ve il
gili yabancı mevzuatı igöz önünde tutmak su
retiyle tasarı metnini hazırlayacaktır. 

Komisyonun en yakın bir tarihte toplanma
sı için 'gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Keyfiyet arz oOunur. 
Abdülhak Kemal Yörük 

Adalet Bakanı 

•/. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, 25 
Ekim 1961 tarihinden beri resmen yurt dışına 
çıkan milletvekili ve senatörlere dair soru öner
gesi ve Millet Meclisi Başkanı Fuad Rirmen'in 
yazılı cevabı (7/232) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Anayasanın 88, İç

tüzüğün 149 ve mütaakıp maddeleri gereğince T. 
B. M. Meclisi Başkanlığınca yazılı olarak cevap
landırılmasını saygiylo talebederim. 

8 . 1 . 1963 
Artvin Milletvekili 

Nihat Ata 
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1. 25 Ekim 1961 tarihînden soru tarihine ka

dar resmen yurt dışına çıkan milletvekili ve sena
törlerin, 

a) Adları ve mensuboldukları siyasi parti
ler, 

b) Gittikleri memleketlerin ve şehirlerin ad
ları, 

c) Gitme sebepleri, 

d) ödenen paraların şahıslara göre miktar
ları, 

25 . 1 . 1963 0 : 1 
Artvin Milletvekili 

Sayın Nihat Ata 
İlgi : S . 1 . 1963 tarihli soru önergeniz ce

vabıdır : 
25 Ekim 1961 tarihinden bugüne kadar res

men yurt dışına vazifeli olarak çıkan milletvekili 
ve senatörlerin, adları ve mensuboldukları siyasi 
partiler, gittikleri memleketler, gitme sebepleri 
ve ödenen yolluklarını gösterir cetvel, yazılı soru
nuza cevaben, ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Fuad Sirmen 

Seyahat günleri 

Dış memleketlere gidenlere ödenen yolluklar listesi 

Gittiği yer 

Yevmi
yeler 

tutarı 

Uçak 
ücreti 
tutarı 

Tren ve 
taksi 

ücreti 
tutarı Toplanı 

Genel 
toplam 

Avrupa Konseyi Istişari Asamblesi toplantılarına 

C. Tevl'ik Karasapan 
C. K. M. P. Afyon Senatörü 
14. 1 . 1962 - 20. 1 . 1962 Strasbourg 

7 . 3 .1962 - 8 . 4 .1962 Paris 
13. 5 .1962 - 19. 5 . 1962 Paris 

2 304 
4 032 
4 032 

3 420 
5 394 
5 394 

- 5 724 
- 9 426 
- 9 426 24 576 

Avrupa Konseyi Istişari Asamblesi toplantılarına 

Celâl Ertuğ 
A. P. Elâzığ Senatörü 
14. 1 . 1962 - 20 . 1 . 1962 
12. 3 . 1962 - 14 . 3 . 1962 

3 . 4 . 1962 - 6 . 4 . İ962 
13 . 5 . 1962 - 19 . 5 . 1962 
17 . 6 . 1962 - 21 . 6 . 1962 
10. 7 . 1962 - 13 . 7 . 1962 
6 . 9 . 1962 - 8 . 9 . 1 9 6 2 

16. 9 .1962 - 26. 9 .1962 
18.11 .1962 - 23.11 .1962 

••:•••:••.,. r -

Strasbourg 
Paris 
Cenevre 
Paris 
Viyana 
Paris 
Paris 
Strasbourg 
Dortmund 

2 304 
1 958 
2 304 
4 032 
2 880 
2 304 
ı 728 
6 336 
3 456 

3 420 
3 602 
4 629 
5 394 
4 29Ö 
5 394 
5 394 
5 394 
5 869 

— 5 724 
— 5 560 

205 7 138 
— 9 426 
— 7 170 
— 7 698 
— 7 122 
— 11 730 
— 9 325 70 893 
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Seyahat günleri Gittiği yer 

:35 

Avrupa Konseyi İstişari 
Sabahattin Adalı 
Y. T. P. Hatay Senatörü 
14. 1 . 1962 - 20. 1 . 1962 Strasbourg 
8 . 4 . 1 9 6 2 - 11 . 4 .1962 Roma 

24. 4 . 1962 - 27 . 4 . 1962 Paris 
13. 5 .1962 - 19. 5 .1962 Paris 
28. 6 . 1962 - 3 . 7 . 1962 Paris - Dublin 

2 . 9 . 1 9 6 2 - 4 . 9 . 1 9 6 2 Paris 
16. 9 .1962 - 26. 9 . 1962 Strasbourg 
17.12.1962 - 19 .12 . 1962 Paris 

2 6 . 1 . 

Yevmi
yeler 

tutarı 

Asamblesi 

2 304 
2 304 
2 304 
4 032 
3 456 
1 728 
6 336 
1 728 

1963 0 

Uçak 
ücreti 
tutarı 

:1 
Tren ve 

taksi 
ücreti 
tutarıv 

toplantılarına 

3 420 
3 880 
5 394 
5 394 
5 943 
5 394 
5 394 
5 394 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Toplam 

5 724 
6 184 
7 698 
9 426 
9 399 
7 122 

11 730 
7 122 

Genel 
toplam 

64 405 

Avrupa Konseyi Istişari Asamblesi toplantılarına 
Turgut Göle 
C. H. P. Kars Senatörü 
5 . 7 . 1 9 6 2 - 7 . 7 . 1 9 6 2 Paris 
9 . 9 . 1 9 6 2 - 11 . 9 .1962 Brüksel 

16 . 9 .1962 - 26. 9 . 1962 Strasbourg 
18.11 .1962 - 20.11.1962 Paris 

1 728 
l 728 
6 336 
1 728 

5 394 
5 340 
5 394 
5 394 

— 
— 
— 
— 

7 122 
7 068 

11 730 
7 122 33 042 

Avrupa Konseyi İstişari Asamblesi toplantılarına 
Kasım Gülek 
C. H. P. Adana Milletvekili 
27 . 11 . 1961 
16 .12 . 1961 
14 . 1 . 1962 -
28. 3 .1962 -
13 . 5 . 1962 -
1 . 6 . 1962 -
6 . 6 . 1 9 6 2 -
9 . 9 . 1 9 6 2 -

16. 9 . 1962 -
15 .11 .1962 -
15 . 12 . 1962 
17.12.1962 

20. 1 . 1962 
8 . 4 . 1962 

19 . 5 . 1962 
6 . 6 . 1962 
9 . 6 . 1962 

.11. 9 . 1962 
26 . 9 .1962 
20. 11.1962 

Paris 
Paris 
Strasbourg 
Paris - Venedik 
Paris 
Paris 
Paris 
Brüksel 
Strasbourg 
Paris 
Paris 
Paris 

2 304 
6 912 
4 032 
4 032 
2 304 
1 728 
6 336 
3 456 
2 880 
4 032 

3 420 

6.929 
5 138 

— 5 724 
7 046 321 14 279 
5 394 
5 394 
5 394 
5 340 
5 394 
5 394 
5 394 
5 394 

— 9 426 
- 9 426 
- 7 698 
— 7 068 
- 11 730 
— 8 850 

8 274 
- 9 426 103 968 
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Seyahat günleri 

M. Meclisi 

(i ittiği yer 

B:35 25.1.1963 

Yevmi- Uçak 
yeler ücreti 
tutarı tutarı 

0:1 
Tren ve 
taksi 
ücreti 
tutarı Toplam 

Gene] 
toplam 

Avrupa Konseyi Istişari Asamblesi toplantılarına 
Mehmet Yavaş 
A. t\ Aydın Milletvekili 
14. 1 .1962 - 20. 1 .1962 Strasbourg 
21 . 3 .1962 - 25 . 3 . 1962 Strasbourg 
15 . 4 .1962 - 29 . 4 .1962 Paris - Viyana 
13 . 5 . 1962 - 19 . 5 . 1962 Paris 
17 . G . 1962 - 21 . 6 . 1962 Holânda 
16. 9 .1962 - 28. 9 .1962 Paris 

2 304 
2 880 
8 640 
4 032 
2 880 
6 336 

3 420 
4 094 
4 399 
5 394 
5 432 
4 873 

— 5 724 
6 974 

— 13 039 
— 9 426 
— 8 312 
— 11 209 54 684 

Avrupa Konseyi Istişari Asamblesi toplantılarına 
¥. Kerim Gökay 
Y. T. P. İstanbul M. V. 

5 . 1 . 1 9 6 2 - 25 . 1 .1962 Paris 
28 . 3 .1962 - 1 . 4 . 1 9 6 2 Paris 
13 . 5 .1962 - 19 . 5 .1962 Paris 

2 304 
2 880 
4 032 

3 602 
5 394 
5 394 

- 5 906 
- - 8 274 
- 9 426 23 606 

1. Şeref Dura 
Y. T. P. Kastamonu M. V. 

4 . 7 .1962 - ' 6 . 7 .1962 Paris 
16 . 9 .1962 - 26. 9 .1962 Strasbourg 
16 . 11.1962 - 18 . 11.1962 Paris 
7 . 12 .1962 - 9 .12 .1962 Paris 

Avrupa Konseyi Istişari Asamblesi toplantılarına 

1 728 
u 336 
1 728 
1 728 

5 432 
5 394 
5 394 
5 394 

— 
— 
— • 

— 

7 160 
11 730 
7 122 
7 122 33 134 

Avrupa Konseyi Istişari Asamblesi toplantılarına 
Oğuz Oran 
C. H. P. İstanbul M. 
14. 1 .1962 -
4.3.1962 -
11. 4 .1962 -
19 . 4 .1962 -
1.5.1962 -

13. 5 .1962 -
28 . 6 .1962 -
29 . 8 . 1962 • 
16 . 9 .1962 -
24 .10 .1962 -

: , . ' , : ;^ . . . : 

20. 1 
7. 3 
15. 4 
30. 4 
4. 5 

• 19. 5 
1. 7 

• 4. 9 
• 26. 9 

2.11 

V. 
. 1962 
.1962 
.1962 
.1962 
.1962 
.1962 
.1962 
.1962 
.1962 
.1962 

Strasbo.urg 
Frankfurt-Strasbourg 
Paris - Strasbourg 
Roma 
Paris 
Paris 
Dublin 
Paris 
Strasbourg 
Brezilya 
Paris - Strasbourg 

2 304 
2 304 
2 880 
6 912 
2 304 
4 032 
2 304 
4 032 
6 336 
10 368 
2 880 

298 -

3 420 
5 128 
5 394 
3 886 
5 394 
5 394 
5 394 
5 394 
5 394 
21 841 
4 818 

— 
518 
'480 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

5 724 
7 950 
8 754 
10 798 
7 698 
9 426 
8 247 
9 426 
11 730 
32 209 
7 698 119 660 



Seyahat günleri 
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Tren ve 

Yevmi- Uçak taksi 
yeler ücreti ücreti 

Gittiği yer tutarı tutarı tutarı Toplam 
Genel 

toplam 

Avrupa Konseyi îstişari Asamblesi toplantılarına 
Muzaffer Döşemeci 
A. P. izmir Milletvekili 
14. 1 . 1962 - 20 . 1 .1962 
12 . 3 . 1962 - 14. 3 . 1962 
13 . 5 . 1962 - 19 . 5 . 1962 
14 . 6 . 1962 - 16. 6 . 1962 
10 . 7 .1962 - 13 . 7 . 1962 
16. 9 .1962 - 26. 9 .1962 
17 .10 .1962 - 20 .10 . 1962 
20 .11.1962 - 23 .11.1962 
16. 12.1962 - 18.12.1962 

Strasbourg 
Paris 
Paris 
Rodos - Atina 
Paris 
Strasbourg 
Schwarenberk 
Hamburg - Dortmund 
Paris 

2 304 * 
1 728 
4 032 
1 728 
2 304 
3 336 
2 304 
2 304 
1 728 

3 420 5 724 
3 602 232 5 562 
5 394 
1 792 
5 394 
5 394 
5 869 
5 869 
5 394 

9 426 
3 520 
7 698 
11 730 

— 8 173 
- 8 173 
- 7 122 67 128 

Avrupa Konseyi Istişari Asamblesi toplantılarına 
Hürrem Kubat 
A. P. Manisa Milletvekili 
15. 0 .1962 - 17. 6 .1962 
17 . 10 . 1962 - 20 . 10 . 1962 
27 . 11 . 1962 - 29 . 1 1 . 1962 
16.12.1962 - 18. 12. 1962 

Atina - Rodos 
Schwarenber& 
Paris - Strasbourg 
Paris 

i 728 
2 304 
1 728 
1 728 

1 907 
5 864 
5 394 
5 394 

- 3 655 
- 8 173 
- 7 122 
- 7 122 26 052 

Avrupa Konseyi Istişari Asamblesi toplantılarına 
Fethi Ülkü 
C. H. P. Tunceli M. V. 
14. 1 .1962 - 20. 1 . 1962 Strasbourg 
3 . 4 . 1962 - 6 . 4 . 1962 Cenevre 

13 . 5 . 1962 - 19 . 5 .1962 Paris 
17 . 6 .1962 - 22. 6 . 1962 Viyana - Paris 
6 . 9 . 1 9 6 2 - 8 . 9 . 1962 Strasbourg 

16 . 9 . 1962 - 26 . 9 . 1962 Strasbourg 

2 304 
2 304 
4 032 
3 456 
1 728 
6 336 

3 420 
4 834 
5 394 
5 394 

N 5 394 
5 394 

— 5 724 
7 138 
9 426 

— 8 850 
— 7 122 
— 11 370 49 990 

Avrupa Konseyi îstişari Asamblesi toplantılarına 
Y. Ziya Yücebilgin 
C .K.M.P . Zonguldak M. V. 
14 '. 1 . 1962 - 20. 1 . 1962 Strasbourg 
11. 4 . 1962 - 15 . 4 . 1962 Paris - Strasbourg 
13 . 5 . 1962 - 19 . 5 . 1962 Paris 
16. 9 . 1962 - 26 . 9 . 1962 Strasbourg 
29 . 8 .1962 - 2 . 9 . 1962 Paris 
16 .12 .1962 - 19 .12 .1962 Paris 

2 304 
2 880 
4 032 
6 336 
2 880 
2 304 

3 420 
5 394 
5 394 
5 394 
5 394 
5 394 

5 724 
— 8 754 

9 426 
11 730 
8 274 

— 7 698 51 606 
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Tren ve 

Yevmi- Uçak taksi 
yeler ücreti ücreti (Ten el 

Seyahat günleri Gittiği yer tutarı tutarı tutarı Toplam toplam 

NATO toplantılarına 
Haydar Tunçkanat 
Tabiî Senatör 
3 1 . 8 .1962 - 16. 9 . 1962 Vaşington 9 792 13 601 — 23 393 23 393 

NATO toplantılarına 
Nüvit Yetkin 
C. H. P. Malatya Senatörü 
3 1 . 8 .1962 - 16. 9 .1962 Vaşington 9 792 13 601 — 23 393 23 393 

NATO toplantılarına 
Fethi Tevetoğlu 
A. P. Samsun Senatörü , 

5 . 7 . 1 9 6 2 - 8 . 7 . 1 9 6 2 Paris 2 304 5 394 — 7 698 
3 1 . 8 .1962 - 16. 9 .1962 Vaşington 9 792 13 601 — 23 393 
12. 11 .1962 - 17.11.1962 Paris 4 608 5 394 — 10 002 41 093 

/ NATO toplantılarına 
Muhlis Ete 
C. K. M. P. Ankara M. V. 
1.5. 4 .1962 - 19. 4 .1962 Lâhey 2 880 5 432 — 8 312 8 312 

Parlâmentolararası Birliği toplantılarına 
Cihat Bilgehan 
A. P. Balıkesir M. V. 
19. 4 .1962 - 2 . 5 . 1 9 6 2 Roma 3 064 3 880 — . 11 944 
2 4 . 1 0 . 1 9 6 2 - 2 .11 .1962 Brezilya 10 368 21841 — 32 209 44 153 

Parlâmentolararası Birliği toplantılarına 
Ertuğrul Sakarya 
A. P. Eskişehir Milletvekili 
19. 4 .1962 - 2 . 5 .1962 Roma 8 064 3 880 — 11 944 11 944 

Parlâmentolararası Birliği toplantılarına 
Sabahattin Savacı 
A. P. Gümüşane M. V. 
19. 4 .1962 - 2 . 5 .1962 Roma 8 064 3 880 — 11 944 11 944 
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Seyahat günleri 
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Tren ve 

Yevmi- Uçak taksi 
yeler ücreti ücreti 

Gittiği yer tutarı tutarı tutarı Toplam 
Genel 

toplam 

Parlâmentolararası Birliği toplantılarına 
Cihat Baban 
C. H. P. İstanbul M. V. 
19. 4 . 1962 - 2 . 5 . 1962 Roma 8 064 3 880 
22 . 10.1962 - 2 . 1 1 . 1962 Brezilya 10 520 22 841 

Parlâmentolararası Birliği toplantılarına 
Mahmut Vural 
Y. T. P. Sivas Milletvekili 
19. 4 .1962 - 2 . 5 . 1 9 6 2 Roma 8 064 3 880 
22.10.1962 - 2 .11 .1962 Brezilya 10 520 22 841 

Adnan Karaküçük 
A. P. Maraş Milletvekili 
17 . 1 1 . 1962 Paris 

NATO toplantılarına 

11 944 
33 361 45 305 

11 »944 
33 361 45 305 

4 608 4 608 

İsmail Ertan 
C. H. P. Denizli M. V. 
17.11.1962 Paris 

NATO toplantılarına 

4 608 4 608 

Atıf Şohoğlu 
C. H. P. Denizli M. V. 
17 . 1 1 . 1962 Paris 

NATO toplantılarına 

4 608 4 608 

Vahap Kışoğlu 
Y. T. P. Tunceli M. V. 
17 .11 .1962 Paris 

NATO toplantılarına 

4 008 4 608 
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5. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, 1962 

yılı içerisinde inhilâl eden yeniden açılan noter
liklere ve bu yerlere yapılan tâyinlere dair yazı
lı soru önergesi ve Adalet Bakanı Abdülhak Ke
mal Yörük'ün yazılı cevabı (7/233) 

Millet 'Meclisi [Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Anayasanın 88, 

içtüzüğün 149 ve mütaakıp maddeleri gereğin
ce Adalet Bakanı tarafından cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygıyla talebederim. 

8 . 1 . T963 

Artvin Milletvekili 
Nihat Ata 

1. Memleketimizde 'kaç noterlik vardır? 
Şehirlerimiz 'bakımından miktarları ve yerleri. 

2. 1962 yılı içerisinde (hangi noterlikler in
hilâl etmiş ve yeniden kaç noterlik ihdas edil
miştir ? 

]3. Mezkûr münhal noterliklere talip olan
ların ad ve «Soyadları. 

4. Tâyin olanların ad ve soyadları. 
5. Mezkûr tâyinlerde tercih kıstaslarının 

neler olduğu? Ayrıca i'şlbu tâyinlerde siyasi 
partilere bir kontenjan ayrıldığı şayiasının 
doğruluk derecesi. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 22 . 1 . 1963 

Hu*kuk' işleri Genel Müdürlüğü 
•Sayı : H248 

Konu : Artvin Milletvekili Nihat 
Ata 'nm soru önergesi 'hakkında. 

Millet Meclisi (Başkanlığı 
Ankara 

ilgi : 10 Ocalk 1963 ıgün ive Genel Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 7-233-4074/ 
20223 sayılı yazınıza : 

Yazınıza ilişdlk olarak gelen, Artvin Millet
vekili Nihat Ata imzalı, '8 Ocak 1963 günlü 
önergede sorulan hususlar hakkındaki Bakanlı
ğımız cevabı aşağıda arz olunmuştur: 

1. önergenin 1 numaralı 'bendinde; «Mem-
leektimizde kaç noterlik bulunduğu ve şehir
lerimiz bakımından miktarları ve yerleri» so-
rulmalktadır. 

a) 'önergenin verildiği 8 Oca'k 1963 tari
flimde memleketimizde 142 aded noterlik, 70 
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aded noter yardımcılığı, ve 516 aded de geçici 
yetkili noter yardımcılığı bulunmaktadır. 

b)1 142 aded noterlik ile 70 aded noter 
yardımcılığının işenirlerimiz 'bakımından mik
tarları ve yerlerini ıgösterir liste ilişik 'olarak 
sunulmuştur. (1 numaralı liste) 

2. 1962 yılı içerisinde, Kilis, Yozigat, Ko
zan, Maraş ve Polatlı noterlikleriyle Adana 
3 ncü, İzmir 1 nci, iskenderun 1. nci, Kayseri 
2 nci ve Samsun ö nci notelikleri inilıilâl etmiş 
ve yeniden 52 aded noterlik ihdas edilmiştir. 

3. Mezkûr münhal ve mu'hdes noterliklere 
talibolanların ad ve 'soyadlarını, taliboldukları 
noterlikler itibariyle gösteren liste ile (2 nu
maralı liste) 

4. Bu noterliklere tâyin olunanların ad ve 
soyadlarını ıgösteren liste ilişikte sunulmuştur. 
(3 numaralı liste) 

5. '3456 sayılı Noterlik Kanununun 5928 
sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinde noter 
•olmak için gerekli olumlu ve 'olumsuz şartlar 
gösterilmiştir. Aynı Kanunun 4166 sayılı Ka
nunla değişik 8 inci maddesinde de; noterliğin 
açılması halinde keyfiyetin Resmî Gazete ve 
ayrıca mahallinde çıkan her (hangi bir gazete 
ile ilân edildikten sonra talipler arasında No
terlik Kanununa ıgöre (gereken vasıfları haiz 
o'lanlardan birinin Adalet Bakanlığınca tâyin 
olunacağı yazılıdır. Kanunda, Noterliklere tâ
yinde, talipler arasındaki tercihe ölçü teşkil 
edecek vasıfları teshit eden başkaca bir hü
küm yoktur. 

Bu sebeple 7 nci maddede yazılı şartları 
haiz olanlar arasından münasibinin açık bulu
nan noterliğe tâyini 'keyfiyeti tamamen Baka
nın takdirine bırakılmış bulunmaktadır. Bu 
arada taliplerin hepsinin hal tercümeleri ve ye
terlik derecelerini ıgösteren belgeler ve bunla
rın açık ve gizli sicilleri teker teker incelen
miş, hu 'belgelerden elde edilen kanaata göre 
7 nci maddede yazılı şartları iktisabedenlerden 
münasip 'görülenleri noterliğe tâyin edilmiştir. 

Münlhal veya muhdes noterliklere tâyin için 
378 müracaatte, taliplerin hangi siyasi parti ile 
ilgili (bulundukları, noterliğe tâyin sadedinde 
nazara alınması ıgereken (hususlardan olmadığı 
gibi, Ba'kanhğa başvurma sırasında ibraz edi
len veya ilgilinin Bakanlıktaki dosyasında 'bu
lunan yahut bağlı bulunduğu daire ve müesse-
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selerden ceHbolunan 'belgelerde de kendilerinin 
hangi siyasi part i ile alâkalı bulunduğunu gös
terir bir kayıt yoktur. 

Bu itibarla : Müracaatçıların hangi siyasi 
partiye mensulb'olduğu (Bakanlık tetkikatmın 
tamamen dışında kaldığından, tasarruflarda, 
gibi, işbu tâyinlerde siyasi partilere hir (kon
tenjan ayrılması da 'bahis konusu almamış, ak
sine olarak talipler arasındaki tercihte noter
lik mevzuatına uygun olarak hareket edilmiş 
ve 8 niei maddenin tanıdığı ıtakdir yetkisi de 
yerinde ve maksadına matuf olarak kullanıl
mıştır. 

(Keyfiyet 'saygı ile arz olunur. 
Adalet Bakanı 

Abdülhak Kemal Yörük 

Noterlikler 

Adapazarı 
Adana 
Afyon 
Akhisar 
Altındağ 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Bakırköy 
Balıkesir 
Beşiktaş 
Beyoğlu 
Bursa 
Ceyhan 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Erzurum 
Düzce 
Elâzığ 
Erzurum 
Eskişehir 
Eyüp 
Gaziantep 
Giresun 
İskenderun 
Hatay 
İstanbul 
İzmir 
Kadıköy 
Karşıyaka 
Kars 

2 
5 
1 
1 
l 

16 
1 
1 
1 
2 
2 

11 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
1 

16 
8 
2 
1 
1 

Kayseri 
Kırşehir 
Kırıkkale 
Konya 
Kilis 
Kocaeli 
Keşan 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mersin 
M. K. Paşa 
Niğde 
Nazilli 
Ordu 
ödemiş 
Salihli 
Samsun 
Sivas 
Sarıyer 
Tarsus 
Tekirdağ 
Turgutlu 
Trabzon 
Urfa 
Uşak 
Üsküdar 
Yozgat 
Zonguldak 
Zeytinburnu 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1. 
L 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

25 .1.1963 O : 1 
Noter yardımcıları 

Ağrı 
Akçaabat 
Akşehir 
Alaşehir 
Amasya 
Anamur 
Antalya 
Aydın 
Ayvalık 
Babaeski 
Bafra 
Bandırma 
Bayındır 
Bergama 
Beykoz 
Bolu 
Bulancak 
Burdur 
Burhaniye 
Çanakkale 
Çarşamba 
Düzce 
Edirne 
Edremit 
Elâzığ 
Ereğli - (Konya) 
Ereğli - (Karadeniz) 
Erzincan 
Fatsa 
Giresun 
Hatay 
İnegöl 
İsparta 
Karabük 
Kars 

Kartal 
Kastamonu 
Kırıkkale 
Kırklareli 
Kocaeli 
Koçarlı 
"Konya 
Kozan 
Kütahya 
Lüleburgaz 
Menemen 
Mardin 
Milas 
Muğla 
Nazilli 
Nizip 
Osmaniye 
Perşembe 
Polatlı 
Itize 
Sarayköy 
Silifke 
Sinop 
Sivas 
Söke 
Tavşanlı 
Terme 
Tire, 
Tokat 
Trabzon 
Uzunköprü 
Ünye 
Van 
Yalova 

Yekûn 70 

1962 yılında inhilâl eden ve ihdas edilen no
terliklere tâlibolanlann adını ve soyadını ve son 
görevini gösterir liste : 

Adı ve soyadı (Son görevi) 

Adana (4, 5) 

Mesut Sunal (Avukat) 
Dehri Gültekin (Avukat) 
Ledin Barlas (Avukat) 
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Adı ve soyadı (Son görevi) I 

Ali Naci Karakaş (Diyarbakır C. Savcı Yar.) 
Mehmet özer (Avukat) 
Sabri Baykam (Avukat) 
Süleyman Gençer (Avukat) 
Mesut özel (Avukat) 
ibrahim Sarıibrahimoğlu (Avukat) 
Sekip Turgut Süelkan (Avukat) 
Muhittin Güneş (Avukat) 
Fahrettin Tanju (Eskişehir Asliye Hukuk H.) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
tsmail Oktay (Avukat) 
Hayrettin özkazanç (Tirebolu Sorgu H.) 
Mehmet Nedim Koru (Avukat) 
Hilmi Biçer (Avukat) 
Hüseyin Avni Gebeş (Avukat) 
Hüsnü Gök (Avukat) 
Hüseyin Orhan Demirhaıı (Avukat) 
Sabit Somtürk (Avukat) 
Sadullah Küspeei (Elmalı 0. Savcı Yar.) 
Mehmet Necati özkaya (Avukat) 
Süleyman Kemal Kâmiloğlu (Eskipazar Hâ
kimi) 
Mustafa Kızıklı (Avukat) 
Cahit Gökçen (Ereğli Kömürleri işletmesi 
M. M.) (Avukat) 
Fuat Doğuş (Avukat) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
Yuşa Çekemoğlu (Banas Hâkimi) 
Hasan Tulunay (Avukat) 
Ali Rıza Çakır (Avukat) 
Kkrem Izgi (Avukat) 
Ekrem l Tl tav (Avukat) 
A. Şaban Küçükkâtipoğlu (Avukat) 
Basan Tahsin ileri (Avukat) 
Fazıl Baykar (Avukat) 
Ali Ümit Alacaklı (Avukat) 
Ali Memduh Ertunga (Gemlik Hukuk Hâ
kimi) 
Hasan Akman (işçi Sigortalarında Avukat) 
Mehmet Hüdaverdi Nalbantoğlu (Avukat) 
Abdullah Naci Budak (Avukat) 
Mehmet Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
Nafiz Bayındır (Kırşehir- Hazine Avukatı) 
Mehmet Enis Ertürk (Avukat) 
Ali Galip Sümengen (Avukat) 
Reha Ergör (Avukat) 
Hilmi Bari as (Avukat) 

. 1. 1963 0 : 1 
Adı ve soyadı (Son görevi) 

Hasip Inhal (Bursa Hazine Avukatı) 
Necmettin Doğanüstünalp (Adana Hazine 
Avukatı) 
Halil Aytemiz (Maliye Bakanlığı Hazine 
Avukatı) 

Münhal Adana (3) 

Şevket Dursun (Avukat) 
M. Bahri Uzel (Ceyhan Birinci Noteri) 
M. Şakir Efendioğlu (Adana Sulh Hâkimi) 
M. Hulusi özelçi (Mersin ikinci Noteri) , 
Abdülmecit Yağan (Avukat) 
Ali Seyfettin Tokbey (Avukat) 
Mesut Sunal (Avukat) 
Dehri Gültekin (Avukat) 
Ledin Bari as (Avukat) 
Mehmet özer (Avukat) 
Sabri Baykam (Avukat) 
Süleyman Gmçer (Avukat) 
Mesut özel (Avukat) 
ibrahim Sarıibrahimoğlu (Avukat) 
Sekip Turgut Süelkan (Avukat) 
Muhittin Güneş (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
Hilmi Biçer (Avukat) 
Hüseyin Avni Gebeş (Avukat) 
Hüseyin Orhan Demirhan (Avukat) 
Mustafa Kızıklı (Avukat) 
Cahit Gökçen (Ereğli Kömürleri tş. Hu
kuk İş. M. M.) 
Hasan Tulunay (Avukat) 
Ekrem tzgi (Avukat) 
Ekrem Ultav (Avukat) 
A. Şaban Küçükkâtipoğlu (Avukat) 
Fazıl Baykar (Avukat) 
Ali Memduh Ertunga (Gemlik Hukuk Hâ
kimi) 
Mehmet Lütfi Gazioğlu (Avukat) 
Orhan Şapolya (Avukat) 
Abdullah Naci Budak (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
Hasan Akman (işçi Sigortaları Avukatı) 
Ali Galip Sümengen (Avukat) 
Reha Ergör (Avukat) 
Necmettin Doğanüstünalp (Merkez Hazine 
Avukatı) 
İbrahim Hilmi Barlas (Avukat) . 
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Adı ve soyadı (Son görevi) 

Halil Aytemiz (Maliye Hazine Avukatı) 

Ankara (10, 11,12, 13, 14, 15, 16) 
Celâlettin Gökler (Avukat) 
Muammer Akpınar (Avukat) 
Asım Emrem (Avukat) 
Vehbi Tuncay (Askerî Yargıtay Baş. Sav. 
Emekli) 
Osman Rasim Eyüpoğlu (Avukat) 
Mehmet Nuri Tanın (Avukat) 
Süleyman Gençer (Avukat) 
tbrahim Şefik Çapanoğlu (Avukat) 
Ahmet Akif özgür (Mardin Ağır Ceza M. 
Başkanı) 
Mahmut Selâhattin Koç (Avukat) 
Halil Sezai Erkut (Avukat) 
Ömer Lûtfi Temel (Avukat) 
Hüseyin Suat Ballar (Avukat) 
Mevlût Akçay (Avukat) 
Mehmet Mustafa Aykutoğlu (Avukat) 
Mesut özel (Avukat) 
Osman Canatan (Avukat) 
Orhan Şapolya (Avukat) 
Mustafa Sıtkı Çörtle (Avukat) 
Hasan Göker (Avukat) 
Muzaffer Akdoğanlı (Avukat) 
Esat Yılmaz (Avukat) 
Ahmet Yenice (Keşan Noteri) 
Ahmet Yılmaz Tüzer (Avukat) 
Mustafa Sırrı Atlı (Avukat) 
Ahmet Buğday (Avukat) 
Rifat Mahmut Gözübüyük (Avukat) 
M. Cemalettin Olgun (Avukat) 
Bekir Musa Paşaoğlu (Avukat) 
Mehmet Ali Karahan (Çanakkale Noter Yar.) 
Sekip Turgut Süelkan (Avukat) 
Aydoğan Karslıoğlu (Müstafi Askerî Adlî 
Hâkim) 
Güner Araslı (Avukat) 
Hamdi Hamamcıoğlu (Avukat) 
Fazlı Baykar (Avukat) 
Adlî Kisagün (Avukat) 
İsmail Oktay (Avukat) 
Orhan Cavit Erdoğan (Avukat) 
Hayrettin özkazanç (Tirebolu Sorgu Hû ki
mi) 
Ahmet Cankorur (Kars Noter Yar.) 
Hatice Şermin Vardar (Avukat) 
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Adı ve soyadı (Son görevi) 

Mehmet Mustafa öktülmüş (Yargıtay Üye 
Yar.) 
Mehmet Nedim Koru (Avukat) 
Celâl özdemir (Avukat) 
Mustafa Hayri Çalgüner (Samsun 1 nci As. 
Ceza Hâkimi) 
Mustafa Onan (içişleri Bakanlığı Sivil Sa
vunma Personel Şubesi Müdürü) 
Sadullah Halis Tokdemir (Avukat) 
Emine Okdemir (Ankara Hazine Avukatı) 
Hilmi Biçer (Avukat; 
Sabri Faruk Emirlioğlu (Avukat) 
Ahmet Turan Keskin (Avukat) 
Ahmet Nuri Karaağaçlıoğlu (Avukat) 
Abdülgani Seyithanoğlu (Gürün C. Savcısı) 
Kâmil Çakmak (Avukat) 
Muhtar Demirbulak (Avukat) 
İbrahim Hakkı Ün (Avukat) 
Hüseyin Avni Gebeş (Avukat) 
Osman Kubulay Atabey (Avukat) 
Hüsnü Gök (Avukat) 
Akif Hüsnü Üstel (Avukat) 
Tevfik Fenercioğlu (Mardin C. Savcısı) 
Mehmet Sait Erdinç (Avukat) 
Halil Kaysi (Urfa Noteri) 
Kenan Aral (Avukat) 
H. Nihat Benderlioğlu (Vezirköprü Ceza 
Hâkimi) 
Necla Baltacıoğlu (Avukat) 
Sabit Somtürk (Avukat) 
Mümtaz Doğanay (Avukat) 
Mehmet Ersan (Avukat) 
Kemal Tuğrul (Avukat) 
Şefik öz (Avukat) 
Sadullah Küspeci (Elmalı C. Savcı Yar.) 
M. Necati özkaya (Avukat) 
Kemal Yörükoğlu (Avukat) 
Muhsin Dora (Avukat) 
Hulusi özelçi (Mersin 2 nci Noteri) 
M. Bahattin Ergun (Ankara Sulh Hâkimi) 
Mustafa Kızıklı (Avukat) 
Kemal Kâmiloğlu (Eskipazar Hâkimi) 
Sami Neslioğlu (Avukat) 
Cahit Gökçen (Ereğli Kömürleri İş. H. tş. 
M. M.) 
Orhan Arif Barlas (Avukat) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
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Adı ve soyadı (Son görevi) 

Yuşa Çekemoğlu (Banas Hâkimi) 
Hasan Tulunay (Avukat) 
Ömer Faruk Uluğ (Avukat) 
Muzaffer Aytemiz (Avukat) 
Selçuk Erverdi (Avukat) 
Ali Eıza Çakır (Avukat) 
Emrullah Türker (Avukat) 
Ali Muhittin Kurtgün (Avukat) 
Nurettin Akyurt (Avukat) 
Hakkı Kurtulan (Avukat) 
Ekrem îzgi (Avukat) 
Zekâi Ertemli (Avukat) 
Mehmet Faruk Barut (Yeşilyurt Kadastro 
Hâkimi) 
Sahir Emin Güven (Avukat) 
Rauf Kutlar (Avukat) 
Hasan Akkuş (Avukat) 
Mahir Soylu (iş. Sigortaları K. Baş. Müf.) 
Reşat Çoldur (Avukat) 
Abdülkadir Töre (Avukat) 
Zihni Bayri (Avukat) 
Ekrem Ultav (Avukat) 
Mehmet Koeamaz (Avukat) 
A. Şaban Küçükkâtipoğlu (Avukat) 
Ahmet Necati Akgöl (Avukat) 
Hasan Tahsin îleri (Avukat) 
Mustafa Ağabigüm (Avukat) 
Kemal Kurtbaş (Avukat) 
Osman Zeki Gümüşoğlu (Avukat) 
Mustafa Kâmil Gürçay (Emekli Yargıtay 
Üyesi) 
Abdullah Recai özmen (Avukat) 
îsmail Baki Akaydın (Avukat) 
İsmail Ege (Avukat) 
Abdullah Fuat Fırat (Avukat) 
Kâmil Başaran (İlgaz Or. işletmesi M. 
Avukatı) 
Nami Çağatay (Avukat) 
Nihat Yanıkoğlu (Avukat) 
Turgut Ertem (Avukat) 
Hayrettin Yalçın (Avukat) 
Niyazi Zarifoğlu (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
Mehmet Hüdaverdi Nalbantoğlu (Avukat) 
Abdullah Naci Budak (Avukat) 
Mahmut Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
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Adı ve soyadı (Son görevi) 

Levent Kip (Avukat) 
Ahmet Selâhattin Gölönü (Avukat) 
Nafiz Bayındır (Avukat) 
Mehmet Enis Ertürk (Avukat) 
Abdullah Fuat Bilgin (Avukat) 
Ali Galip Sümengen (Avukat) 
Sabahattin Rahimoğlu (Avukat) 
Abdurrahman Odabaş (Avukat) 
Vahit Bozatlı (Avukat) 
Reha Ergör (Avukat) 
Muzaffer Tunçer (Avukat) 
Mustafa Akalın (Avukat) 
ismet Esensoy (Avukat) 
Şerafettin Emiroğlu (Avukat) 
Ahmet Köseoğlu (Avukat) 
Nail Nusret Boyacıoğlu (Avukat) 
Hasip inal (Avukat) 
Necmettin Doğanüstünalp (Adana Merkez 
Hazine Avukatı) 
ibrahim Hilmi Barlas (Avukat) 
Mustafa Yücetürk (Avukat) 

Aydın (2) 
Turhan öztürk (Avukat) 
Hüseyin Cahit Sak (Avukat) 
Mustafa özer (Selendi Sorgu Hâkimi) 
Ahmet Düşünsel (Avukat) 
ibrahim Uzun (Milas Noter Yar.) 
Tevfik Fenercioğlu (Mardin C. Savcısı) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
Ekrem Ultav (Avukat) 
Ahmet Necati Arınık (Avukat) 
Şerif Ali Aksel (Terme Salahiyetli Ceza H.) 
Feridun Necdet Serimer (Avukat) 
Muzaffer Kılıçoğlu (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
Mehmet Hüdaverdi Nalbantoğlu (Avukat) 
Abdullah Naci Budak (Avukat) 
Mahmut Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
Mehmet Hilmi Boztepe (Giresun Hazine 
Avukatı) 
Mustafa Akalın (Avukat) 
Mustafa Naci Onur (işçi Sigortaları K. Sam
sun Şubesi Avukatı) 
Mustafa Yücetürk (Avukat) 
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Adı ve soyadı (Son görevi) 

Balıkesir (2) 

Feridun Tansel (Avukat) 
Mehmet Müçteba İçtin (Avukat) 
Fahrettin Yıldızeli (Nizip Noter Yar.) 
Zahit Erten (Avukat) 
Fethiye Tunçsiper (Avukat) 
A. Kemalettin Çelik (Avukat) 
Adnan Akçar (Avukat) 
Sadullah Küspeei (Elmalı C. Savcı Yar.) 
Mehmet Necati özkaya (Avukat) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
Ekrem Ultav (Avukat) 
A. Şaban Küçükkâtipoğlu (Avukat) 
Feridun Necdet Serimer (Avukat) 
Ahmet Arslan Kmay (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
M. Hüdaverdi Nalbantoğlu (Avukat) 
Abdullah Naci Budak (Avukat) 
Mahmut Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
Mehmet Hilmi Boztepe (Giresun Hazine 
Avukatı) 
Nafiz Bayındır (Kırşehir Hazine Avukatı) 

Bursa (3, 4) 

îsmet Koksal (Avukat) 
Mahmut Fahri Atabekoğlu (Avukat) 
Nuri Tümer (Avukat) 
Orhan Nedim öztan (Avukat) 
Adil Yalın (Avukat) 
Şükrü Akmansoy (Avukat) 
Mehmet Şerif Tolonç.ok (Avukat) 
İsmail Hakkı Eke (iVvukat) 
Mehmet Kadri Hakgüder (Avukat) 
Feridun Necdet Serimer (Avukat) 
Reşat Budak (Avukat) 
Muzaffer Kılıçoğiu (Avukat) 
Mehmet Ali Karahan (Çanakkale Noter Yar.) 
Sekip Turgut Süelkan (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
Ali Ümit Alacaklı (Avukat) 
Hamdi Hamamcıoğlu (Avukat) 
Fazıl Baykar (Avukat) 
Adlî Kısagün (Avukat) 
İsmail Oktay (Avukat) 
Orhan Cavit Erdoğan (Avukat) 
Hediye Yücebilgin (Avukat) 
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25 . 1.1963 O : 1 
Adı ve soyadı (Son görevi) 

Hayrettin özkazanç (Tirebolu Sorgu Hâ. ) 
Hatice Şcrmin Vardar (Avukat) 
Celâl özdemir (Avukat) 
Hilmi Biçer (Avukat) 
Kâmil Çakmak (Avukat) 
Hüseyin Avni Gebeş (Avukat) 
Hüsnü Gök (Avukat) 
Tevfik Fenercioğlu (Mardin C. Savcısı) 
Mehmet Sait Erdinç (Avukat) 
Ali Memduh Ertunga (Gemlik Hukuk Hâ
kimi) 
Ali Rıza Çolak (Vakfıkebir Hukuk Hâkimi) 
Şefik öz (Avukat) 
Sadullah Küspeei (Elmalı C. Savcı Yar.) 
Mehmet Necati özkaya (Avukat) 
Mustafa Kızıklı (Avukat) 
Cahit Gökçen (Ereğli K. İşletmesi H. İş. M. 
M.) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
Mehmet Mahmutoğlu (Kırşehir Noteri) 
Ali Rıza Çakır (Avukat) 
Emrullah türker (Avukat) 
Talât özgün (Avukat) 
Hakkı Kurtulan (Avukat) 
Ekrem Izgi (Avukat) 
Zekâi Ertemli (Avukat) 
Rauf Kutlar (Avukat) 
Reşat Çoldur (Avukat) 
Zihni Bayri (Avukat) 
A. Şaban Küçükkâtipoğlu (Avukat) — 
Hasan Tahsin İleri (Avukat) 
Kâmil Başkaraca (Avukat) 
Mcsude Varol (Avukat) 
Ahmet Kanca (C. Başsavcı Yardımcısı) 
Ömer Lûtfi Temel (Avukat) 
Musa Sıtkı Çörtle (Avukat) 
Ahmet Arslan Kmay (Avukat) 
Şer af ettin Emir oğlu (Avukat) 
Mehmet Hüdaverdi Nalbantoğlu (Avukat) 
Abdullah Naci Budak (Avukat) 
Mahmut Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
Mehmet Hilmi Boztepe (Giresun Hazine 
Avukatı) 

Ahmet Selâhattin Gölönü (Avukat) 
Nafiz Bayındır (Kırşehir Hazine Avukatı) 
Mehmet Enis Ertürk (Avukat) 
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Adı ve soyadı (Son görevi) 

Abdullah Fuat Bilgin (Mardin Ad. Hu
kuk Hâkimi) 
Abdurrahman Odabaş (Avukat) 
Vahit Bozatlı (Avukat) 
Reha Ergör (Avukat) 
Muzaffer Tuneer (Avukat) 
Mustafa Akalın (îşçi Sigortaları K. Sam
sun Ş. Avukatı) 
Niyazi Zarif oğlu (Avukat) 
Nail Nusret Boyacıoğlu (Avukat) 
Hilmi Barlas (Avukat) 
Hasip Inhal (Bursa Hazine Avukatı) 

Ceyhan (2) 

Mehmet Ali özkısaeık (Avukat) 
Mahmut Orhan Güngör (Avukat) 
Cevdet Altun (Avukat) 
Süleyman Gençer (Avukat) 
Fuat Doğuş (Avukat) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
Hasan Tahsin tleri (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
Mehmet Hüdaverdi Nalbantoğlü (Avukat) 
Abdullah Naci Budak (Avukat) 
Mahmut Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 

Çorum (2) 

Asaf Uz (Avukat) 
Ekrem Ultav (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
M. Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Abdullah Naci Budak (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
M. Hüdaverdi Nalbantoğlü (Avukat) 

Denizli (2) 

Hulusi Dülgeroğlu (Avukat) 
A. Kemalettin Çelik (Avukat) 
îbrahim Uzun (Milas Noter Yar.) 
Şerif Ali Aksel (Terme Ceza Hâkimi) 
A. Şaban Küçükkâtipoğlu (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
M. Hüdaverdi Nalbantoğlü (Avukat) 
M. Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Abdullah Naci Budak (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 

— 308 

25 . 1 . 1963 O : 1 
Adı ve soyadı (Son görevi) 

M. Hilmi Boztepe (Giresun Hazine Avukatı) 
Mustafa Yücetürk (Avukat) 

Diyarbakır (2) 

Nizamettin Hayalioğlu (Avukat) 
Mehmet Necati özkaya (Avukat) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
tsmet Esensoy (Hazine Avukatı) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
M. Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Abdullah Naci Budak (Avukat) 
M. Hüdaverdi Nalbantoğlü (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
Hasan thsan tdil (Avukat) 

Düzce (2) 

Avni Demircioğlu (Avukat) 
Fahrettin Yıldızeli (Nizip Noter Yardım
cısı) 
Kemal Berkarda (Avukat) 
Ekrem Ultav (Avukat) 
Ahmet Şaban Küçükkâtipoğlu (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
M. Hüdaverdi Nalbantoğlü (Avukat) 
Abdullah Naci Budak (Avukat) 
Nusret Boyacıoğlu (Avukat) 
M. Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
Nafiz Bayındır (Kırşehir Hazine Avukatı) 

Erzurum (3) 

Hurşit Mansur Pirimoğlu (Pasinler C. Sav
cısı) 
îshak Sadık Telli (Avukat) 
Mehmet Sait Erdinç (Avukat) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
Reşat Budak (Avukat) 
Selçuk Er verdi (Avukat) 
Muhittin Güneş (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
M. Hüdaverdi Nalbantoğlü (Avukat) 
A. Naci Budak (Avukat) 
M. Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
Nafiz Bayındır (Kırşehir Hazine Avukatı) 

Eskişehir (3) 

M. Selâhattin Okuroğlu (Avukat) 



M. Meclisi B : 35 
Adı ve soyadı (Son görevi) 

M. Enis Nalçacı (Tokat Hazine Avukatı) 
Fahrettin Tanju (Eskişehir Asliye Hukuk 
Hâkimi) 
Fazıl Baykar (Avukat) 
tsmail Oktay (Avukat) 
Ahmet Buğday (Avukat) 
O. Nuri Karaağaçlıoğlu (Avukat) 
Ahmet Kanca (C. Başsavcı Yardımcısı) 
Celâl özdemir (Avukat) 
Avni Gebeş (Avukat) 
Hüsnü Gök (Avukat) 
M. Sait Erdinç (Avukat) 
M. Necati özkaya (Avukat) 
Mustafa Kızıklı Avukat) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
Feridun Necdet Serimer (Avukat) 
Talât özgün (Avukat) 
M. Sıtkı Çörtle (Avukat) 
Ahmet Düşünsel (Avukat) 
Ekrem Ultav (Avukat) 
Adnan Akçar (Avukat) 
A. Şaban Küçükkâtipoğlu (Avukat) 
Yaşar Engin (Yalvaç Ceza Hâkimi) 
A. Sait Kayılı (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
M. Hüdaverdi Nalbantoğlu (Avukat) 
Abdullah Naci Budak (Avukat) 
M. Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
Nafiz Bayındır (Kırşehir Hazine Avukatı) 
M. Naci Onur (işçi Sigortaları Samsun Ş. 
Avukatı) 
M. Hilmi Boztepe (Avukat) 
H. Tahsin İleri (Avukat) 
Mustafa Akalın (Avukat) 
N. Nusret Boyacıoğlu (Avukat) 
Hilmi Barlas (Avukat) 

Giresun (2) 

Ş: Mahmut Ersöz Avukat 
Adnan Akçar (Avukat) 
M. Hilmi Boztepe (Giresun Hazine Avukatı) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
M. Hüdaverdi Nalbantoğlu (Avukat) 
A. Naci Budak (Avukat) 
M. Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
M. Seha Yusufağaoğlu (Avukat) 

— ara 

. 1. 1963 O : 1 
Adı ve soyadı (Son görevi) 

Hatay (2) 

Nal'i Melek (Antakya Hazine Avukatı) 
Kenan Kuşçu (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
M. Hüdaverdi Nalbantoğlu (Avukat) 
A. Naci Budak (Avukat) 
M. Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Piraye Uluğ (Avukat) 
M. Ali özkısacık (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 

tskenderun (2) 

Mustafa Kemal öner (Avukat) 
Orhan Alpan (Avukat) 
Ahmet Güner (Osmaniye C. Savcı Yar.) 
Hamza Ali Çelebi (Avukat) 
İsmail Oktay (Avukat) 
Hüseyin Avni Gebeş (Avukat) 
M. Necati özkaya (Avukat) 
Ahmet Düşünsel (Avukat) 
Fazıl Baykar (Avukat) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
F. Necdet Serimer (Avukat) 
Ekrem Ultav (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
M. Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Sabit Somturk (Avukat) 
S. Kemal Kâmiloğlu (Eskipazar Hâkimi) 
Yuşa Çekemoğlu (Banas Hâkimi) 
Ekrem tzgi (Avukat) 
M. Hüdaverdi Nalbantoğlu (Avukat) 
A. Naci Budak (Avukat) 
A. Kemalettin Çelik (Avukat) 
Süleyman Gençer (Avukat) 
M. Ali özkısacık (Avukat) 
Kenan Kuşçu (Avukat) 
Rauf Kartlar (Avukat) 
Sadullah Küspeci (Elmalı O. Savcı Yar.) 
Hasan öztürk (Avukat) 
Ali Güner (Avukat) 
tsiftet Erensoy (Kırşehir Hazine Avukatı) 
Hasan Çelik (Avukat) 
Ali Paşa Başaran (Avukat) 
Nafiz Bayındır (Kırşehir Hazine Avukatı) 
Muzaffer Aytemiz (Avukat) 



M. Meclisi B : 35 
Adı ve soyadı (Son görevi) | 

Halil Aytemiz (Maliye Bakanlığı M. Ha- I 
zine A.) I 
N. Doğan Üstünalp (Adana Merkez Hazi- I 
ne Avukatı) I 
t. Hilmi Barlas (Avukat) I 

İstanbul (11, 12, 13, 14, 15, 16) 

Beşiktaş (2) 

Beyoğlu (8, 9, 10, 11) 

Kadıköy (2) 

Nusret Aydın (Ordu Noteri) I 
Mehmet Ali Karahan (Çanakkale Noter Yar.) I 
İbrahim Sarıibrahimoğlu (Avukat) 
Ş. Turgut Süelkan (Avukat) I 
Aydoğan Karslıoğlu (Müstafi Askerî Adlî 
Hâkim) I 
Şeraf ettin Emiroğlıı (Avukat) I 
A. Ümit Alacaklı (Avukat) I 
Güner Araslı (Avukat) 
Muhittin Güneş (Avukat) 
îsmet Erbay (Avukat) I 
Tahsin Karaağaç (Avukat) 
Hamdi Hamamcıoğlu (Avukat) I 
Fahrettin Tanju (Eskişehir Asliye Hukuk H.) 
Fazıl Baykar (Avukat) 
Adlî Kısagün (Avukat) 
M. Vedat Ant (Avukat) 
M. Nuri Tarhan (Yargıtay ve Yüksek H. 
Kurulu Üyesi) 
İsmail Oktay (Avukat) I 
Münip Dursun (Hazine Avukatı) 
Kudret Bayhan (Senato Üyesi) 
Orhan Cavit Erdoğan (Avukat) I 
Abdullah Ayaydın (Denizcilik Bankası 
Baş. M.) 
Hediye Yücebilgin (Avukat) 
Hayrettin özkazanç (Tirebolu Sorgu H.) 
Ahmet Cankorur (Kars Noter Yardımcısı) 
Ömer Faruk Galatalı (Avukat) 
Muzaffer Akar (Avukat) 
Mehmet Kâzım Kiziroğlu (Yargıtay Üyesi) 
Hatice Şermin Vardar (Avukat) 
Mehmet Mustafa öktülmüş (Yargıtay Üye
si Yardımcısı) 
Mehmet Naci Ersezer (Avukat) 
Mehmet Nedim Koru (Avukat) ] 
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25 .1.1963 O : 1 
Adı ve soyadı (Son görevi) 

Celâl özdemir (Avukat) 
Ahmet Hamdi Çolakoğlu (Avukat) 
Sıtkı Şefkati Şefkatlioğlu (Avukat) 
A. Suat Uluğ (Kayseri 1 nci Noteri) 
Mustafa Hayri Çalgüner (Samsun 1 nci 
Asliye Ceza H.) 
Sabahattin Kadirbeyoğlu (Avukat) 
Mustafa Onan (îç. Bak. Sivil Savunma Per-

. sonel Şube Müdürü) 
Hüseyin özder (Sarıyer Noteri) 
Şeraf ettin Aslan oğlu (Yargıtay Üye Yar
dımcısı) 
Muvaffak Üçer (Avukat) 
Sadullah Halis Tokdemir (Avukat) 
Agâh Arman (Diyarbakır Noteri) 
Emine Okdemir (Hazine Avukatı) 
Mehmet Ata Ataoğlu (Emekli Hâkim) 
Hilmi Biçer (Avukat) 
Mustafa Agâh Besen (Avukat) 
Sabri Faruk Emirlioğlu (Avukat) 
Ahmet Turan Keskin (Avukat) 
Osman Nuri Karaağaçlıoğlu (Avukat) 
Abdülgani Seyithanoğlıı (Gürün C. Sav
cısı) 
Kâmil Çakmak (Avukat) 
irfan Başaran (Akhisar Noteri) 
Muhtar Demirvulak (Avukat) 
Yaşar Eğin (Yalvaç Ceza Hâkimi! 
İbrahim Hakkı Ün (Avukat) 
Hüseyin Avni Gebeş (Avukat) 
Osman Kubilay Atabey (Avukat) 
Osman Fehmi Denizmen (Avukat) 
Hüsnü Gök (Avukat) 
Reşat Güney (Tekirdağ Noteri) 
Akif Hüsnü Üstel (Avukat) 
Tevfik Fcnercioğlu (Mardin C. Savcısı) 
Abdülhalik Fazlı Ertekin (Avukat) 
Mustafa îşyapan (Pütürge C. Savcısı) 
Neslihan Kayahan (Avukat) 
Cevdet Akpınar (Asliye Ceza Hâkimi) 
Mehmet Bahri Çolakoğlu (Avukat) 
Mehmet Sait Erdinç (Avukat) 
Ahmet özyılmaz (Avukat) 
I. Şakir öngören (Avukat) 
Şükrü Oktay (Avukat) 
Kâtibe Yürür (Avukat) 
Halil Kaysi (ürfa Noteri) 
H. Orhan Demirhan (Avukat) 



M. Meclisi Ö : 35 25.1.1963 Û : İ 
Adı ve soyadı (Son görevi) 

Ahmet Tuncer (Afyon Noteri) 
Kenan Aral (Avukat) 
H. Orhan Ergüder (Avukat) 
Rifat Barutçugil (Malatya Noteri) 
H. Nihat Benderlioğlu (Ceza Hâkimi) 
Necla Baltacıoğlu (Avukat) 
M. Lûtfi Gazioğlu (Avukat) 
Sabit Somtürk (Avukat) 
Celâlettin Alpaslan (Avukat) 
A. Memduh Ertunga (Gemlik Hukuk Hâki
mi) 
Kanber Rişvanoğlu (Avukat) 
Piraye Uluğ (Avukat) 
Mümtaz Doğanay (Avukat) 
Ekrem îşbakan (Samsun Ağır Ceza Malı. 
Üyesi) 
Mehmet Erşan (Avukat) 
Kemal Tuğrul (Avukat) 
A. Rıza Çolak (Hukuk Hâkimi) 
özer Kuray (Avukat) 
H. Muzaffer Erer (Avukat) • 
Şefik öz (Avukat) 
Ömer Gürsoy (Avukat) 
H. Sait Kayılı (Avukat) 
Musa Başak (Avukat) 
Hüsnü Aydınlı (Avukat) 
Sadullah Küspeci (Elmalı C. Savcı Yar.) 
Yusuf Çetin Ardalı (Avukat) 
M. Necati Özkaya (Avukat) 
Kemal Yörükoğlu (Avukat) 
Muhsin Dora (Avukat) 
Hulusi özelçi (Mersin 2 nci Noteri) 
Purizan özçeri (Bakırköy Noteri) 
Ali Paşa Başaran (Avukat) 
M. Bahattin Ergun (Ankara Sulh H.) 
Mustafa Kızıklı (Avukat) 
O. Fuat Bilgin (Avukat) 
S. Kemal Kâmiloğlu (Eskipazar Hâkimi) 
S. Sami Neslioğlu (Avukat) 
Orhan Çalıkuşu (Avukat) 
M. Cevdet Yardım (Avukat) 
Remzi Ertan (Silivri Hâkimi) 
A. Fuat Keskinoğlu (Avukat) 
Kemal Berkarda (Avukat) 
Cahit Gökçen (Ereğli Kömür leşi İş. Avukatı) 
Rauf Dizdar (Avukat) 
Hasan öztürk (Avukat) 

Adı ve soyadı (Son görevi) 

Fuat Doğuş (Avukat) 
Ahmet Emin Güneş (Erzurum Noteri) 
S. Nuri Ur ay (Avukat) 
î. Hüsamettin Atlı (Avukat) 
Arif Barlas (Avukat) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
Münir Ceyhun (Avukat) 
Enver Saf ter Öder (Avukat) 
Ali Hikmet Tuncay (Avukat) 
Yuşa Çekemoğlu (Banas Hâkimi) 
Hasan Tulunay (Avukat) 
Ömer Faruk Uluğ (Avukat) 
Muzaffer Aytemiz (Avukat) 
Selçuk Erverdi (Avukat) 
Ayşe Hikmet Güngör (Avukat) 
Burhan Güngör (Avukat) 
Sabahattin Tanyel (Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü Ş. M.) 
M. Refik Tarman (Avukat) 
Mehmet Mahmutoğlu (Kırşehir Noteri) 
A. Rıza Çakır (Avukat) 
Macit Bakkaloğlu (Avukat) 
Emrullah Türker (Avukat) 
Talât özgün (Avukat) 
Ahmet Rifat Boyacıoğlu (Avukat) 
Ali Muhittin Kutgun (Avukat) 
Nurettin Akyurt (Avukat) 
Münip Tarhan (Avukat) 
Hakkı Kurtulan (Avukat) 
Ekrem tzgi (Avukat) 
Zekâi Ertenli (Avukat) 
Mehmet Faik Barut (Yeşilyurt Kadastro 
Hâkimi) 
Süreyya Betil (Emekli Hâkim) 
Burhanettin özgüven (Antalya Noteri) 
S. Emin Güven (Avukat) 
A. Galip Seyhan (Avukat) 
Mihriban Güvenç (Avukat) 
Rauf Katlar (Avukat) 
Hasan Akkuş (Avukat) 
Adnan Akçar (Avukat) 
A. Şinasi Gücer (Silivri C. Savcısı) 
Mahir Soylu (iş. Sigortaları Başmüf.) 
Naşit Tunçer (Avukat) 
Reşat Çoldur (Avukat) 
Selâhattin Şenel (Avukat) 
Hasan Ali Vural (Avukat) 
Abdullah tzmen (Avukat) 

- 3U ~ 



M. Meclisi B : 35 
Adı ve soyadı (Son görevi) 

M. Sıddık Eren (Avukat) 
Alâettin Atlı (Avukat) 
Hasan Necat Sarıca (Adana Noteri) 
Ahmet Orhan Kutbay (Avukat) 
Abdülkadir Töre (Avukat) 
Nedim Korkmaz (Avukat) 
Zihni Bayrı (Avukat) 
Osman Obakan (Avukat) 
Ali Enver Dayanç (Avukat) 
Flkrem Ultav (Avukat) 
iMehmet Kocamaz (Avukat) 
A. Şaban Küçükkâtipoğlu (Avukat) 
S. Nami Göksün (Kocaeli Hâkimi) 
Necati Ahıshalılar (Erzurum 2 ncı Noteri) 
A. Necati Akgöl (Avukat) 
Sinıyon Tahmincioğlu (Avukat) 
Hasan Tahsin îleri (Avukat) 
Mustafa Iğabigim (Avukat) 
Asım Çelik (Emekli Hâkim) 
Bekir Musa Paşaoğlu (Avukat) 
Kemal Kutbaş (Avukat) 
Kâmil Başkaraca (Avukat) 
O. Zeki Gümüşoğlu (Avukat) 
S. Nihat Okay (Avukat) 
Ali Kalaycıoğlu (Avukat) 
înayet Atahan (Avukat) 
Niyazi Zarif oğlu (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
M. Hüdaverdi Nalbantoğlu (Avukat) 
A. Naci Budak (Avukat) 
M. Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
M. Hilmi Boztepe (Giresun Hazine Avu
katı) 

Baria Sipahioğlu (Avukat) 
Ahmet Cevdet Ünel (işçi S. İstan buJ Şu
besi Mukayyet Avukatı) 
Levent Kip (Avukat) 
A. Selâhattin Gölönü (Avukat) 
Nafiz Bayındır (Kırşehir Hazine Avukatı) 
M. Enis Ertürk (Avukat) 
A. Süreyya Baran (Avukat) 
Oelâlettin Koksal (Yalova C. Savcısı) 
A. Necati Sümer (Hukuk Müşaviri) 
A. Fuat Bilgin (Mardin As. Hukuk H.) 
A. Turhan Turgay (işçi Si. Avukatı) 
Ali Galip Sümengen (Avukat) 

2 5 . 1 . 1963 O : İ 
Adı ve soyadı (Son görevi) 

H. ihsan idil (Avukat) 
Adil Giray (Avukat) 
H. Hilmi Ergun (Avukat) 
Sabahat Rahimoğlu (Avukat) 
Abdurrahnıan Odabaş (Avukat) 
Vahit Bozatlı (Avukat) 
M. Nazif Arslan (Avukat) 
Cezmi Kıralp (Avukat) 
Mülhime Batı (Avukat) 
Reha Ergür (Avukat) 
Muzaffer Tunçer (Avukat) 
H. Dündar Hüdaverdi (Avukat) 
M. Orhan Maral (Avukat) 
Mustafa Akkalm (Avukat) 
M. Naci Onur (işçi Sigortaları Avukatı) 
Ahmet Köseoğlu (Avukat) 
N. Nusret Boyacıoğlu (Avukat) 
Hasip tnhal (Hazine Avukatı) 
N. Doğan Üstünalp (Merkez Hazine Avu* 
katı) 
İbrahim Hilmi Barlas (Avukat) 
Mustafa Yücetürk (Avukat) 
Nafiz Yamanoğlu (Adalet Bakanlığı Müs
teşarı) 

izmir (5, 6, 7, 8) 

Mesude Varol (Avukat) 
Muharrem özbolluk (Turgutlu Noteri) 
Bahri Pehlivanoğlu (Avukat) 
Ahmet Kanca (O. Başsavcı Yar.) 
Ahmet Elif oğlu (Avukat) 
A. Necati Arıkık (Avukat) 
Muzaffer Seylan (Avukat) 
I. Suat Kosal (Manisa Sorgu Hâkimi) 
Süreyya Tarlan (Milas C. Savcısı) 
Bedaat Tekinoğlu (Karşıyaka Noteri) 
A. Hilmi Müezzinoğlu (Avukat) 
Şerif Ali Aksel (Terme Ceza Hâkimi) 
M. Fahri Peke! (Avukat) 
Osman inal (Avukat) 
M. Ali Karahan (Çanakkale Noter Yar.) 
Ş. Turgut Süelkan (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
Ali Ümit Alacaklı (Avukat) 
Güler Araslı (Avukat) 
Hamdi Hamamcıoğlu (Avukat) 
Fazıl Baykar (Avukat) 
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M. Meclisi 6 : 35 
Adı ve soyadı (Son görevi) 

Adlî Kısagüu (Avukat) 
İsmail Oktay (Avukat) 
O. Oavit Erdoğan (Avukat) 
Hayrettin özkazanç (Tirebolu Sorgu Hâki
mi) 
Hatice Serinin Vardar (Avukat) 
M. Mustafa öktülmüş (Yargıtay Üye Yar.) 
M. Nedim Koru (Avukat) 
Celâl özdeni ir (Avukat) 
Hilmi Biçer (Avukat) 
Abdülgani Seyithanoğlu (Gürün. 0. Savcısı) 
H. Avni Gebeş (Avukat) 
Osman Kubilây Atabey (Avukat) 
Hüsnü Gîök (Avukat) 
A. Hüsnü Üstel (Avukat) 
Nihat Benderlioğlu (Ceza Hâkimi) 
Sabit Somtürk (Avukat) 
Mehmet Ersan (Avukat) 
A. Rıza Çolak (Vakfıkehiı* Hukuk Hâkimi) 
Şefik öz (Avukat) 
Sadullah Küspeci (Elmalı C. Savcı Yar.) 
M. Necati özkaya (Avukat) 
Kemal Kâmiloğlu (Eskipazar Hâkimi) 
Sami Neslioğlu (Avukat) 
Cahit Gökçen (Ereğli Kömürleri İş. Avukatı) 
Fuat Doğuş (Avukat) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
Yuşa Çekemoğlu (Banas Hâkimi) 
Sabahattin Tanyel (Tapu Kadastro G. M. Si
cil M.) 
Mehmet Mahmutoğlu (Kırşehir Noteri) 
Ali Rıza Çakır (Avukat) 
Emrullah Türker (Avukat) 
Nurettin Akyurt (Avukat) 
Ekrem tzgi (Avukat) 
Zekâi Ertenli (Avukat) 
Rauf Kutlar (Avukat) 
Reşat Çoldur (Avukat) 
Ekrem Ultav (Avukat) 
Mehmet Kocamaz (Avukat) 
A. Şaban Küçükkâtipoğlu (Avukat) 
Hasan Tahsin îleri (Avukat) 
Asım Çelik (Emekli Hâkim) 
Kemal Kurtbaş (Avukat) 
Osman Zeki Gümüşoğlu (Avukat) 
Ayhan Tatlıoğlu (Avukat) 
Şeraf ettin Emiroğlu (Avukat) 

25 . 1.1963 O : İ 
Adı ve soyadı (Son görevi) 

M. Hûda verdi Nalbantoğlu (Avukat) 
A. Naci Budak (Avukat) 
M. Nedim (Ayrancı oğlu (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
Levent Kip (Avukat) 
A. Selâhattin Gölünü (Avukat) 
Nafiz Bayındır (Avukat) 
M. Enis Ertürk (Avukat) 
A. Fuat Bilgin (Mardin As. H. H.j 
A. Galip Sümengen (Avukat) 
Abdurrahman Odabaş (Avukat) 
Reha Ergör (Avukat) 
Mustafa Akalın (Avukat) 
Niyazi Zarif oğlu (Avukat) 
Nail Nusret Boyacı oğlu (Avukat) 
Mahmut Bedri Acar (Avukat) 
Nuriye Çetintaş (Hazine Avukatı) 
M. Hilmi Barlas (Avukat) 
Hasip înlıal (Hazine Avukatı) 
Necmettin Doğan Üst Ünal p (Hazine Avu
katı) 
Mustafa Yücetürk (Avukat) 

İzmir (1) 

M. Güllü Güldoğan (Şai'k Kromları tş. Avu
katı) 
Necmettin Evcimen (Avukat) 
Şevket Dursun (Avukat) 
Muharrem özbolluk (Turgutlu Noteri) 
Bahri Pehlîvanoğlu (Avukat) 
Ahmet Kanca (C. Başsavcı Yar.) 
A. Necati Arınık (Avukat) 
Bedaat Tekinoğlu (Karşıyaka Noteri) 
Ş. Ali Aksel (Terme Ceza Hâkimi) 
M. Fahri Pekel (Avukat) 
Osman înal «(Avukat) 
Ş. Turgut Süelkan (Avukat) 
Hamdi Hamamcıoğlu (Avukat) 
O. Cavit Erdoğan (Avukat) 
Hilmi Biçer (Avukat) 
Abdülgani Seyithanoğlu (Gürün 0. Savcısı) 
H. Avni Gebeş (Avukat) 
A. Hüsnü Üstel (Avukat) 
Mehmet Ersan (Avukat) 
Şefik Öz (Avukat) 
S. Sami Neslioğlu (Avukat) 
Cahit Gökçen (Ereğli Kömürleri İş. Avu
katı) 
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85 26. İ . 1963 0 : 1 
Adı ve soyadı (Son görevi) 

M. Meclisi B : 
Adı ve soyadı (Son görevi) 

Mehmet Mahmutoğlu (Kırşehir Noteri) 
Emrullah Türker (Avukat) 
Nurettin Akyurt (Avukat) 
Ekrem l'zgi (Avukat) 
Reşat Çoldur (Avukat) 
Ekrem Ultav (Avukat) 
A. Şaban Küçükkâtipoğlu (Avukat) 
Niyazi Zarif oğlu (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
Naci Budak (Avukat) 
Levent Kip (Avukat) 
Ahmet Selâhattin Gölönü (Avukat) 
Ali Galip Sümengen (Avukat) 

Kars (2) 

Turgut Artay (Avukat) 
Baydar Işıklı (Avukat) 
Nuri Koç (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
Hüdaverdi Nalbantoğlu (Avukat) 
Naci Budak (Avukat) 
Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
Muhittin Güneş (Avukat) 

Kırıkkale (2) 

Enis Ertürk (Avukat) 
tsmail Oktay (Avukat) 
Bekir Musa Paşaoğlu (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
Hüdaverdi Nalbantoğlu (Avukat) 
Naci Budak (Avukat) 
Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 

Konya (2) 

tsmet Yaylacı (Avukat) 
Ali Eser (Avukat) 
Cevdet Karaağaç (Avukat) 
Nuri Karaağaçlıoğlu (Avukat) 
tsmail Oktay (Avukat) 
Ahmet Kanca (C. Başsavcı Yar.) 
Celâl özdemir (Avukat) 
Necati özkaya (Avukat) 
Ahmet Düşünsel (Avukat) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
Necdet Serimer (Avukat) 

Adnan Akçar (Avukat) 
Nedim Koru (Avukat) 
Fuat Doğuş (Avukat) 
Celâlettin Olgun (Avukat) 
ibrahim Uzun (Milas Noter Yar.) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Nafiz Gaymdır (Avukat) 
Hüdaverdi Nalbantoğlu (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
Naci Budak (Avukat) 
Hasan Tahsin îleri (Avukat) 
Hilmi Bari as (Avukat) 

Kütahya (2) 

Cemil Tuğcuoğlu (Avukat) 
Rıza Kılavuz (Avukat) 
Sait Kayalı (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
Hüdaverdi Nalbantoğlu (Avukat) 
Naci. Budak (Avukat) 
Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 

Malatya (2) 

Vedat Alpaydın (işçi Sigortaları Avukatı) 
Bayram özcan (Avukat) 
Recep Evliyaoğlu (Avukat) 
Abdullah Kelleci (Avukat) 
Gökalp Fırat (Avukat) 
Ali Tunç (Avukat) 
Turgut Akbay (Avukat) 
Hediye Yücebilgin (Avukat) 
Nedim Koru (Avukat) 
Nafiz Bayındır (Kırşehir Hazine Avukatı) 
Mehmet Faik Barut (Yeşilyurt Kadastro H.) 
Necati özkaya (Avukat) 
Avni Gebeş (Avukat) 
Ali özkısacık (Avukat) 
Enis Nalçacı (Tokat Hazine Avukatı) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
Hüdaverdi Nalbantoğlu (Avukat) 
Naci Budak (Avukat) 
Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
Ahmet Arslan Kınay (Avukat) 

- - 814 



M. Meclisi B : 35 
Adı ve soyadı (Son görevi) I 

Manisa (2) 

Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
Mehmet Nedim Nalbantoğlıı (Avukat) 
Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Naci Budak (Avukat) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
Necdet Serimer (Avukat) 
Kemalettin Çelik (Avukat) 
Şaban Küçükkâtipoğlu (Avukat) 
Şerif Ali Aksel (Terme Ceza H.) 
îsmet Erensoy (Kırşehir Hazine Avukatı) 
Hasan Çelik (Avukat) 
Nafiz Bayındır (Kırşehir Hazine Avukatı) 
Hilmi Barla.s (Avukat) 

Mersin (3) 

Kemal Gören (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
Hüdaverdi Nalbantoğlıı (Avukat1» 
Naci Budak (Avukat) 
Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
Fuat Doğuş (Ankara) 
Necdet Serimer (Avukat) 
Ali özkısacık (Avukat) 
Fazıl Baykar (Avukat) 
Sadullah Küspeci (Elmalı C. Savcı Yar.) 
Kâmil Kâmiloğlu (Eskipazar Hâkimi) 
Hasan Tahsin ileri (Avukat) 
Ekrem tzgi (Avukat) 
İsmail Oktay (Avukat) 
Celâlettin Alpaslan (Avukat) 
Nafiz Bayındır (Kırşehir Hazine Avukatı) 
Hilmi Barlas (Avukat) 
Doğan Üstünalp (Avukat) 

Maraş 

İhsan Hüdayioğlu (Avukat) 
İsmet Sezalp (Avukat) 
Hanifi Sağocak (Avukat) 
Turan Işık (Avukat) 
Kemalettin Çelik (Avukat) 
Arslan Kmay (Avukat) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
Sabit Somtürk (Avukat) 

25 . 1.1963 0 : 1 
Adı ve soyadı (Son görevi) 

Abdülgani Seyithanoğlu (Gürün 0. Savcısı) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
Naci Budak (Avukat) 
Halil Aytemiz (Maliye Bakan. Merkez Ha

zine Avukatı) 
Niyazi Zarif oğlu (Avukat) 

Nazilli (2) 

Kemal Gençer (Avukat) 
Nihat Süzer (Avukat) 
Şadiye Kıyak (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
Hüdaverdi Nalbantoğlıı (Avukat) 
Naci Budak (Avukat) 
Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Turhan öztürk (Avukat) 
Mustafa özer (Sorgu Hâkimi) 
A. Şaban Küçükkâtipoğlu (Avukat) 
Ş. Ali Aksel (Terme Ceza Hâkimi) 
Ali Eser (Avukat) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
Necdet Serimer (Avukat) 
İbrahim Uzun (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
Nafiz Bayındır (Hazine Avukatı) 

Ordu (2) 

Kemal Şensoy (Avukat) 
Yusuf Aydın (Bulancak Noter Yar,) 
Fuat Ulusoy (Avukat) 
Mehmet Nâzım Bedir (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
Mehmet Hüdaverdi Nalbantoğlıı (Avukat) 
Abdullah Naci Budak (Avukat) 
M. Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
Ahmet Cankorur (Kars Noter Yar,) 
Sahir Emin Güven (Avukat) 
Kemalettin Çelik (Avukat) 

Samsun (3) 

Senih Üstel (Avukat) 
Velit Yantuna (Çarşamba Noter Yar.) 
Yusuf Kemal Ünal (Akçaabat Noter Yar.) 
Nurettin Yeter (Avukat) 
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M. Meclisi B • 
Adı ve soyadı (Son görevi) 

Fazıl Baykar (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
M. Hüdaverdi Nalbantoğlu (Avukat) 
Abdullah Naci Budak (Avukat) 
M. Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
O. Zeki Gümüşoğlu (Avukat) 
İsmail Baki Akaydın (Avukat) 
Ali Ümit Alacaklı (Avukat) 
Kâmil Çakmak (Avukat) 
Cahit Gökçen (Avukat) 
Ahmet Cankorur (Kars Noter Yar.) 
Adnan Akçar (Avukat) 
M. Cemalettin Olgun (Avukat) 
Abdurrahman Odabaşı (Avukat) 
Faruk Bmirlioğlu (Avukat) 
Selâhattin Gölönü (Avukat) 
Bahri Çolakoğlu (Avukat) 
Hilmi Boztepe (Hazine Avukatı) 
Reha Ergör (Avukat) 

Samsun (2) 

Necdet Can Cengiz (Avukat) 
Ahmet Çelebi (Avukat) 
Sabahattin Tanyel (Tapu Kadastro (i. 

S. M.) 
M. Cehti Pilten (Sorgun Kadastro H.) 
Nurettin Yeter (Avukat) 
Velit Yantuna (Çarşamba Noter Yar.) 
Senih Üstel (Avukat) 
Fâzıl Baykar (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
Naci Budak (Avukat) 
Kâmil Çakmak (Avukat) 
Cahit Gökçen (Ereğli Kömür İş. Avukatı) 
Faruk Emirlioğlu (Avukat) 
Selâhattin Gölönü (Avukat) 
Bahri Çolakoğlu (Avukat) 
Reha Ergör (Avukat) 
Kemalettin Çelik (Avukat) 

Sivas (2) 

Rıza Hafızoğlu (Askerî Adlî Hâkim) -
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
Hüdaverdi Nalbantoğlu (Avukat) 
Naci Budak (Avukat) 

25.1.1963 0 : 1 
Adı ve soyadı (Son görevi) 

Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Enis Nalçacı (Tokat Hazine Avukatı) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
Vahit Bozatlı (Avukat) 
Nafiz Arslan (Avukat) 

Trabzon (2) 

Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
Hüdaverdi Nalbantoğlu (Avukat) 
Naci Budak (Avukat) 
Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Necati özkaya (Avukat) 
Necdet Serimer (Avukat) 
Kemal Ünal (Akçaabat Noter Yar.) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
Kemalettin Çelik (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
Ahmet Rıza Kulaçoğlu (Avukat) 

Zonguldak (2) 

Kemal Doğandor (Avukat) 
Fazıl Baykar (Avukat) 
İsmail Oktay (Avukat) 
Nafiz Bayındır (Kırşehir Hazine Avukatı) 
Necdet Serimer (Avukat) 
Hasan Tahsin İleri (Avukat) 
Şaban Küçükkâtipoğlu (Avukat) 
Ümit Alacaklı (Avukat) 
Ahmet Cankorur (Kars Noter Yar.) 
Ahmet Turan Keskin (Avukat) 
Hilmi Boztepe (Giresun Hazine Avukatı) 
Mehmet Necati özkaya (Avukat) 
Fahrettin Yıldızeli (Nizip Noter Yar.) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
Hüdaverdi Nalbantoğlu (Avukat) 
Naci Budak (Avukat) 
Nedim Ayrancıoğlu (Avukat) 
Hasan Çelik (Avukat) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
Nusret Boyacıoğlu (Avukat) 

Münhal Kayseri (2) 

Doğan Soysal (Avukat) 
Ayhan Molu (Avukat) 
Arslan Kmay (Avukat) 
Kemalettin Çelik (Avukat) 
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Adı ve soyadı (Son görevi) 

Ahmet Buğday (Avukat) 
Hasan Kurtaran (Avukat) 
Şaban Küçükkfttipoğlu (Avukat) 
Mustafa Kızıkh (Avukat) 
Fethi Dedeoğlu (Avukat) 
Naci Budak (Avukat) 
Galip Sümengen (Avukat) 

1962 yılı içinde açık veya yeniden ihdas edilen noterliklere tâyin edilenlere ait liste 

Mesleği ve kayıtlı 
Noterliğin yeri Tâyin edilenin adı ve soyadı bulunduğu baro 

Adana 
Adana 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Aydın 
Balıkesir 
Beşiktaş 
Beyoğlu 
Beyoğlu 
Beyoğlu 
Bursa 
Bursa 
Ceyhan 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Düzce 
Erzurum 
Eskişehir 
Giresun 
Hatay 
İskenderun 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 

4 
5 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
2 
2 
2 
8 
9 

10 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
5 

İbrahim Sarıibrahimoğlu 
Sabri Baykam 
Asım Emrem 
0. Rasim Eyupoğlu 
Mustafa Sırrı Atlı 
Ahmet Köseoğlu 
Halis Tokdemir 
Osman Canatan 
Celâlettin Gökler 
Hüseyin Cahit Sak 
Fethiye Tunçsiper 
İsmet Erbay 
Osman Fuat Bilgin 
Hüseyin Muzaffer Erer 
Kâzım Kiziroğlu 
Hatice Şermin Vardar 
Şefik öz 
Hasan Çelik 
Asaf Uz 
Hulusi Dülgeroğlu 
Yeniden ilân edildi 
Avni Demircioğlu 
Mehmet Sait Erdinç 
Fahrettin Tanju 
Şaban Mahmut Ersöz 
Piraye Uluğ 
Hamza Ali Çelebi 
Tahsin Karakaş 
özer Kuray 
Yılmaz Ataksor 
Abdullah İzmen 
Macit Bakkaloğlu 
Kâtibe Yürür 
Mesude Varol 

Adana Avukatı 
Adana Avukatı 
Ankara Avukatı 
Ankara Avukatı 
Ankara Avukatı 
Samsun Avukatı 
Ankara Avukatı 
Kırşehir Avukatı 
Balıkesir Avukatı 
Aydın Avukatı 
Balıkesir Avukatı 
İstanbul Avukatı 
İstanbul Avukatı 
İstanbul Avukatı 
Yargıtay Üyesi 
Bursa Avukatı 
Kırşehir Avukatı 
Adana Avukatı 
Çorum Avukatı 
Denizli Avukatı 

Bolu Avukatı 
Diyarbakır Avukatı 
Eskişehir Hâkimi 
Giresun Avukatı 
Hatay Avukatı 
Hatay Avukatı 
Kayseri Avukatı 
İstanbul Avukatı 
Uşak Avukatı 
Giresun Avukatı 
İstanbul Avukatı 
İstanbul Avukatı 
Ankara Avukatı 

— 81T *~ 

Adı ve soyadı (Son görevi) 

Kilis 

Sadullah Küspeci (Elmalı C. Savcı Yar.) 
M. İhsan Yazaroğlu (Avukat) 

Yozgat 

T. Yaşar Nefesli (Avukat) 
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Noterliğin yeri Tâyin edilenin adı ve soyadı 

İzmir, 
izmir 
İzmir 
Kadıköy 
Kars 
Kırıkkale 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa* 
Mersin 
Nazilli 
Ordu 
Samsun 
Sivas 
Trabzon 
Zonguldak 

6 
7 
8 
2 
2 

3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 

.-.. :• 2 

Akif Hüsnü Üstel 
Ali Galip Sümengen 
Adlî Kısagün 
Abdülkadir Fazlı Ertekin 
Muhittin Güneş 
M. Enis Ertürk 
Celâl özdemir 
Rıza Kulavuz 
Hediye Yücebilgin 
Ahmet Şaban Küçükkâtipoğlu 
Kemal Gören 
Mustafa Kemal Gençer 
Kemal Şensoy 
Senih Üstel 
Ali Rıza Hafızoğlu 
Ahmet Rıza Kulaçoğlu 
Kemal Doğandor 

Mesleği ve kayıtlı 
bulunduğu baro 

İstanbul Avukatı 
Kayseri Avukatı 
Ankara Avukatı 
Ankara Avukatı 
Erzurum Avukatı 
Ankara Avukatı 
Kırşehir Avukatı 
Kütahya Avukatı 
Malatya Avukatı 
Kırşehir Avukatı 
Mersin Avukatı 
Aydın Avukatı 
Ordu Avukatı 
Ankara Avukatı 
Askerî Adlî Hâkim 
Trabzon Avukatı 
Bolu Tahdit Komisyonu Üyesi 

Münhal noterliklere tâyin edilenlerin listesi 

Adana 
îzmir 
Kayseri 
Maraş 
Samsun 
Kilis 
Yozgat 

Diyarbakır 
İskenderun 
Kozan 
Polatlı 

'3.". 
1 

: ; . ; • • • . 2 

2 

': 2 
1 

Ali Seyfettin Tokbey 
Bahri Pehlivanoğlu 
Ayhan Molu 
İhsan Hüdayioğlu 

'..M. 
M. 

Bahri Çolakoğlu 
İhsan Yazaroğlu 

Tevfik Yaşar Nefesli 

Münhal noterlikler 
*- . - * 

Adana Avukatı 
Manisa Avukatı 
Kayseri Avukatı 
Maraş Avukatı 
Samsun Avukatı 
Gaziantep Avukatı 
Yozgat Avukatı 

ı>«-a 
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Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, köylü ve çiftçilerin, T. O. Ziraat Bankası ve Tarım 
kooperatiflerine olan borçlarının taksitbndirilmesi hakkındaki teklifinin görüşülmesine dair öner

geye verilen oyların sonucu 

(öneTge reddedilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Ar4f Ajtalay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Kerem özean 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 

Mustafa Kemal Erko-
van 
ihsan Köknel 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerdımoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDDS 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
üamet Sezgin 

Üye sayısı 450 
Oy verenler : 234 

Kabul edenler : 108 
Reddedenler : 120 
Çekinserler : 6 

Oya katılmıyanlar 210 
Açık üyelikler : 6 

[KahtU 
BALIKESİR 

Oihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Faruk Kürelü 

DENİZLİ 
İbrahiım Kocatürk 
Remzi Şenel 

ERZURUM 
Şerafettin Konuray 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osıman Orhan Bilen 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
1. Etem Kılıçoğlu 

edenler] 
GÜMÜŞANE 

Sabahattin Savacı 
HATAY 

Ali Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kılış 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ragıp Gümüşpala 
Saim. Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasii Osıma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KONYA 
irfan Baran 
Kadircan Kaflı 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Güner 

— 319 — 
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SAMSUN 

Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hâmit Kipear 
Hüseyin Özalp 

ADANA 
Melih Kemali Küçüktte-
pepınar 
Kemal Sanibrahimoğlu 
AFYON KARAHlSAR 
Asım Yılmaz 
Şüfkrü Yüzbaşı oğlu 

AMASYA 
Reşat Arpaeıogln 

ANKARA 
İbrahim îmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 

ANTALYA 
Et>em Ağva 
Rafet Eker 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Fennî tslimyeli 
Süreyya Koç 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki BaLtaeıo&lu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Dennir 

BURDUR 
Nad&r Yavuzkan 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fa/hir GMtlioğlu 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müfitügil 

SİNOP 
Cemil Karahan 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 

[Reddedenler] 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Âli îhsan Göğüs 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Neomeddiin Küçüker 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Denmancı 
Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Ratâp Tahdr Burak 
Ömer Ztkâi Dorman 
Vahyi özarar 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mustafa Uyar 

KARS 
Kemal Güven 

Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Sağlaaı 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemair 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Rüştü özal 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Ali Erfoek 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 

Turgut Nizamoğlu 
ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlm 
Yusuf Ziya Yücebilgitt 

Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahın 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen. 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Alltay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Hayri MumcuoğliE 
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TOKAT 

H. Ali Diamaıı 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Ahmet Şener 

TUNOELt 

Vahap Kışoğlu 

URPA 
Bekir Sami Karahan!) 

VAN 

ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestil ci 

ADANA 
Mehımet Geçioğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Çdbanoğlu 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Selim Sarper 
KARS 

Hasan Erdoğan 

[Oya katümtyanlar] 

KIRŞEHİR 
HaHl özmen 

MUŞ 
Sami örtüıfe 

ADANA 
Aıli Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet KJaramüftüoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahm«t Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHISAR 
VeM Başaran 
Hasaü Dinçer (B.) 

AÖRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

ANKARA 
İsmail Rüştû Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar (B.) 
Nihat Berkban 
Osmıan Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhli» Ete (B.) 
İsmail Gence (1.) 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (1) 
MDehdd Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
îlytas Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 

Ferhat Nuri Yıldırım. 
(t) 

ARTVİN 
Nihat Ata (1.) 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Nedim M)üren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evüyaoğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet TiritoğM 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Haüit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Turgut Çulha (1) 
Kâmil İ m i 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 

İbrahim öktem 
Ekrem Pakaoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 

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

ÇORUM 
Nuri Aflnskalıoğlu -
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 
Altıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Hilmi Güldoğan 
Reeai îsikenderoğlu 
Vefik Pirinçeioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naei Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Azız Zeytinıoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavlitan (!.)• 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Abdullah CiUİ 
Ahmet Sırrı Hoeaoğüu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Oihad Baban 
Suphi Baytkam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Nurettin Bulak 
TaJhısin Demdray 
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Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Ilhami Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tekdnel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
(D 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkeiâmoğlu 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 

Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Oktay 
(t) 
Ali özdikmieınli (1.) 

M. Meclisi B : 
KAYSERİ 

Turhan Feyzioğlu (B. 
Mehmet Gökeır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilıgisu 
Hâldan Kısayoil 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ahmet Gürkan 
ömeır Kart (1.) 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

35 25 .1.1963 O : 1 
MANİSA 

) I Süleyman Çağlar 
Hürrem Kubat 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Talât Oğuz 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

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

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettlin Oeritoğilu (1.) 
Fevzi Ceylân 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 

Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Grüner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramla (1.) , 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi (1.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
OeiâLSungur (1. Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
1 
ı 
ı 
ı 

Muş 
Zonguldak 

1 
1 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

OTUZBEŞÎNCÎ BİRLEŞİM 

25 . 1 . 1963 Cuma 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril

mesi hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tezke
resi (3/484) 

2. — Niğde Milletvekili Oğuz Demir Tüzün'-
ün, Bayındırlık Komisyonundan istifa ettiğine 
dair önergesi (4/163) 

3. — Muğla Milletvekili Turan Şahin ve üç 
arkadaşının, Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanunu tasarısının, havale edilmiş olduğu Sana
yi, Ticaret, Millî Eğitim, Tarım, Çalışma, Ma
liye ve Plân Komisyonlarından seçilecek üçer 
üyeden mürekkep geçici bir komisyonda görü
şülmesi hakkında önergesi (4/164) (1/321) 

B - ÎKtNCÎ DEFA OYA KONACAK ÎŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 

Türk vatandaşına Avrupa İnsan Hakları Ko
misyonu ile Divanına müracaat hakkının tanın
maması sebebine dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/428) 

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

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

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

5. — 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) 

6. — Sakarya Milletvekili Muslininin Gü-
rer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen Ba
sın Kongresinin tehir edilip edilmediğine dair 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so
rusu (8/469) 

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

8. — 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) 

9. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında çalışan 
hükümlülerin gündeliklerinin artırılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/477) 

10. — Aydın Milletvekili Nedim Müren'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına veril
mek üzere 1962 yılı Bütçesine konulan ödene
ğin, Hazinece ödenip ödenmediğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/478) 

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

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

13. — 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) 

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

15. — 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) 

16. — 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) 

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

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

19. — Giresun Milletvekili ibrahim 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) 

20. — Giresun Milletvekili ibrahim 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) 

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

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

23. — Kastamonu Milletvekili Avni Doğan'-
m, Meclis dışında meşruiyet harici iktidar 

2 — 
aradığına dair ihbarın dikkate alınarak, sala
hiyetli merciler tarafından, bir kovuşturma ya
pılıp yapılmadığına dair Adalet ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/492) 

24. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Er
demli imamı Ishak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair içişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

25. ~- Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, ipek 
böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı için ne 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/494) 

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

27. — Van Milletvekili Muslih Görentas'm, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, iranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair içişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

28. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdere ilçesi Ortaokulunun ikmali için 1963 
yılı bütçesinden ödenek ayrılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/497) 

29. — 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) 

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

31. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul Belediyesi imar Müdürlüğü tarafından 
inşaat projelerinin müracaat tarihinden itibaren 
1 ay geçmedikçe tasdik edilemiyeceği hakkında 
bir karar alındığının doğru olup olmadığına 
dair içişleri ve imar ve iskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/499) 

32. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü-



şünüldüğüne dair, Bayındırlık, İçişleri ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü so
rusu. (6/500) 

33. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Ankara - İstanbul karayolunun Azapderesi mev
kiinde vukubulan ve 16 şahsın ölümü ile sonuç
lanan son kazada; bir ihmal bulunup bulunma
dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/501) 

34. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğin t 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

35. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç ayılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) 

36. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1950 -
1962 yıllarındaki kâr ve zarar miktarlarına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/504) 

37. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'm, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/506) 

38. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli özel kanunların hazır
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/508) 

39. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamla
nacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulu
nup bulunmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/509) 

40. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
yeniden hangi şehirlerde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/510) 

41. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihal 
Akay'ın, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma» 
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I dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so

rusu (6/511) 
42. — Nevşehir Milletvekili Ramazan Demir-

soy'un, Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Tuz 
I köyü öğretmeni ve aynı zamanda Belediye Baş

kanı bulunan Kemal Erol hakkında bir şikâyet 
bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/512) 

43. — İstanbul Milletvekili Reşat Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/513) 

44. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

45. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

46. -— Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, De
nizyolları İşletmesi Hopa Acentalığına kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

47. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
I lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 

ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanında sözlü so
rusu (6/518) 

48. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

I 49. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 

I Bakanından sözlü sorusu (6/520) 
50. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, 

I Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair Tanm Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün-

| den ömeroğlu Abdil Yanar'm, 9.1.1963 tari-



hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 

52. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli 'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Cen-
ciğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 

53. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 

Aydm Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner Sarısö-
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı : 313) [Dağıtma tarihi : 16.10 .1962] 

2. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
Köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat Bankası ve 
tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 ar
kadaşının, Köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat 
Bankasına olan bâzı borçlarının taksitlendiril-
mesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporları. (2/300, 2/311) (S. Sayısı : 38) [Da
ğıtma tarihi : 11 . 1 . 1963] 

3. — 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 vo Bütçe Komisyonları raporları (2/68, 
2/38) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma tarihi : 
17 . 10 . 1962] 

4. — Subay, askerî memur ve assubaylarm 
lojman ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yük 
lenmelcre girişilmesi hakkındaki Kanunun mu
addel geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu 

kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu. (1/344) (S. 
Sayısı : 39) [Dağıtma tarihi : 11 . 1 .1963] 

5. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 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
rı raporları (2/140) (S. Sayısı : 306) [Dağıtma 
tarihi : 15 .10 .1962] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 

69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet^ Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (2/52) (Gündeme) (S. 
Sayısı: 221 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 5 . 1 . 
1963] 

2. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve 
kurumların idaresi hakkındaki 29 . 5 .1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
hakkında C. Senatosunca yapılan değişikliğe 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (1/161) (Gündeme) (S. Sa
yısı: 228 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 4 . 1 . 
1963] 

3. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (1/178) (S. Sa
yısı : 31) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

4. — Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun muaddel 64 ncü maddesiyle aynı 
kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
lair Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
ırkadaşınm, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin «D» fıkrasından sonra bir 



«E» fıkrası eklenmesine dair, Cumhuriyet Sena
tosu istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin 
«D» fıkrasından sonra bir «E» fıkrası eklenme
si hakkında kanun teklifleri ve Geçici Komis
yon raporu (2/67, 2/117, 2/133, 2/163) (S. Sa
yısı : 359) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

5. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ile İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Ber-
tan'ın, inhisar beyiyelerinin üçte birlerinin 
harb malûllerine ve şehit, dul ve yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair olan 1485 sayılı Kanu
nun 5755 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (2/79) (S. Sayısı : 360) [Da
ğıtma tarihi : 24 .10 .1962] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
İŞLER 

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

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe komisyonlan raporlan (1/200) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

5 — 
5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-

himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklannm 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 raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

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

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

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

9. — Birinci Dünya ve istiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis
yonlan raporlan (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

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

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

12. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan 
raporlan (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 
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13. — 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 

Kanununa ek kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16 .10 .1962] 

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

15. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962] 

16. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19 .10 .1962] 

17. — 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
ları raporları. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

18. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
uçucularına verilecek uçuş tazminatı hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/278) (S. Sayısı : 13) [Dağıtma ta
rihi : 17.12 .1962] 

19. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 42.02 
pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı: 16) [Dağıtma tarihi: 
17 .12 .1962] 

20. — 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 (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

21. — 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 komisyonları raporları (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 . 1962] 

22. — 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] 

23. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı: 21) [Dağıt
ma tarihi : 27.12 .1962] 

24. — 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
nsı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı: 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12 .1962] 

25. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt
ma tarihi : 27.12 .1962] 

26. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarîhi : 31.12.1962] 

27. — Ankara vilâyeti Kızılcahamam ilçesi
nin Pazar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, 
cilt 3, sayfa 31 de kayıtlı Hüseyin oğlu Fat
ma'dan doğma 9.8.1938 doğumlu Ali Osman öz
den'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/18) (S. Sayısı : 25) [Dağıtma ta
rihi : 31.12.1962] 



28. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

29. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12 .8.1932 
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Ali-
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
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) (S. Sayısı: 27) [Dağıtma tari
h i : 29.12. 1962] 

30. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu înayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı-
cı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi : 
31.12 .1962] 

. 31. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşı île Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plâı» Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 231 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi 
4 . 1 . 1963] 

32. — Sürekli görevlerle yabancı memleket
lerde bulunan memurların aylıkları hakkındaki 
4991 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 

dair kanun tasansı ve Dışişleri Komisyonu tes
keresi ve Bütçe Komisyonu raporu (1/235) 
(S. Sayısı : 32) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 .1963] 

33. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyti 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zehra-
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül-
mez'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

34. — Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12.1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'm ölüm cezasına çarptmlması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

35. — Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü, ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

36. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkmda kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve İçişleri Komisyonları raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

37. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/302) (S. Sayısı : 357) [Dağıt
ma tarihi : 24 .10 .1962] 

38. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasarısı 
ile C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 
arkadaşının Türkiye İlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/219, 2/220) (S. Sayısı: 41) [Dağıtma 
tarihi: 16.1.1963] 



Donem : 1 
Toplant!:2 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, köylü ve çiftçilerin, T. C. 
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesi hakkında kanun teklifi ile Kastamonu Milletvekili 
Sabri Keskin ve 4 arkadaşının, köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankasına olan bâzı borçlarının taksitlendirilmesine dair kanun teklifi 

ve Geçici Komisyon raporları (2/300, 2 /311) 

Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, köylü ve çiftçilerin, T. 0. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkında kanun teklifi (2/300) 

19 . 9 . 1962 

Meclis Başkanlığına 

«Köylü ve çiftçilerin, T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesi hakkındaki kanun» teklifim ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımla arz ederim, 
Yozgat Milletvekili 

Mustafa Kepir 

GEREKÇE 

Zirai istihsali artırma, köylü ve çiftçiyi kalkındırma gibi iyi niyetlerle 1937 yılında 3202 
sayılı bir Kanun çıkarılmış ve bu kanunla bir (çiftçi kredisi) müessesesi kurulmuştur Ancak 
bu müessesese maalesef umulan neticeyi verememiş hattâ bugünkü merhalede - bilhassa hu
bubat çiftçisi için - bir ıstırap mevzuu haline gelmiştir. Filhakika, kalkınma kredilerinin ana 
prensipleri : 

a) Müessir bir kredi (mitkar olarak) 
b) Uzun bir vâde (zaman olarak) 
c) Müsait taksit (yıllık istihsallerle karşılanabilecek miktarlar halinde) 
ç) Az faiz. 
T C . Ziraat Bankasının çiftçiye açtığı krediler, evvelâ, bu ana prensiplere uymamıştır. Sani

yen çiftçinin ödeme gücüne esas olan işletme arazisi tapu kayıtlarının bulunmayışı, politik 
tesirler; kredi açan müessese yetkililerinin şahsi sempati ve antipatileri gibi sebepler dolayı-
siyle bu kredilerin tevziatı da adilâne olmamıştır. 

Tesis ve tevzii arz edilen sebepler hasebiyle objektif esaslara tam mânasiyle istinadettirile-
memiş olmakla beraber miktarı yüz milyonları bulan bir para çok geniş bir çiftçi kütlesine 
müesses mevzuat çerçevesi içinde dağıtılmıştır. Kredi alan çiftçileri 3 grup da toplamak mümkün
dür : 

1. • Aldığı krediyi filhal istihsal maksadiyle k allanmış fakat üst üste devam eden kuraldık, ha
şere tahribatı, su baskını ve saire sebepleri ile doyurucu ve borçtan sıyıncı bir hâsıla ala-
mıyanlar yani ektiğini biçemiyenler grupu. 
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Bunların borçlan bir yıl, iki yıl tecil edilmi] faizler yüklenmiş ve nihayet banka da, meobu-

ren icrai takibata geçmiş. 
îcra, takip, haciz, vekâlet ücreti ve saire gibi masraflarla bu borç altından kalkılamıya-

cak bir miktara yükselmiştir. 
Kredi alan Orta - Anadolu çiftçisinin çok büyük bir kısmı maalesef bu katagoriye dâhildir. 
2. Bu grupa dâhil olanlar aldıkları krediyi istihlâk maksadiyle kullanmış oğlan evlen

dirip kız gelin etmiş hattâ kumar oynayıp safa çerezi yapmışlardır. Bunlann miktan da pek 
azdır. 

Bu grupun borçları umumiyetle masum kefillerinden icra marifetiyle tahsil edilmiştir 
hattâ tahsiline halen de devam edilmektedir. 

3. Aldığı krediyi mahalline sarf eden ve tabiî âfetlere de mâruz kalmadığı için hakikaten 
kalkınabilen çiftçiler grupu. Bunların miktarı da yine Orta - Anadolu'da maalesef pek mahdut
tur. Bilhassa birinci maddede arz edilen mağdur zümreye, borcunu peyderpey ödemek ve bu 
suretle de biraz nefes almak imkânını vermek üzere, Millî Birlik Hükümeti tarafından 123 
sayılı bir Kanun çıkanlmıştır. Şükranla ifade etmek lâzımdır ki, bu kanun, ana hatlan ile, 
dertlere deva olabilecek tesirli bir reçete mahiyetindedir. Ancak bu kanunun da : 

a) Makbul ve meşru bir sebeple de olsa taksitlerden her hangi birinin ödenmemesi halinde 
borç otomatikman muacceliyet kesbetmektedir. Meselâ : Yıllık taksiti bin lira olan bir çiftçi 
yıl mağduru olarak bu borcunun ancak 700 lirasını ödiyebilmiş ve 300 lirasını ödiyememiş 
olsa dahi bu çiftçinin 10 000 liralık borcu kanunen derhal muacceliyet kesbetmekte ve borçlu 
123 sayılı Kanunun kendisine temin ettiği kolaylıklan bir anda yetirmektedir. 

Biz teklifimizin 4 ncü maddesiyle bu duruma bir hâl çaresi bulmak amacını güttük. 
b) 123 sayıllı Kanunun yalnız 1960 yılına kadar ödenememiş olan borçlara teşmil edilmiş 

bulunmaktadır. Halbuki gerek 1960 yılına kadar, gerek o günden bu yana bankaca güya 
muntazaman tahsil ve bilâhara da tevzi edilen krediler vardır ki, bugün büyük bir kütlenin 
maddi ve mânevi takat, tahammül ve huzurunu kemiren ve bizi bu kanun teklifini yapmaya 
zorlıyan krediler de işte bunlardır. Filhakika bir yıl - vâde ile verilmiş olan bu kredilerin vâ
desi yaklaşınca çiftçi kasabaya gelmekte kapı kapı dolaşarak esnaftan, tüccardan, tefe
ciden para aramakta ve 3 gün - 5 gün için çok ağır faizlerle para bularak eksiğini tamamla
makta veya borcunun tamamını bu ağır faizli tefeci parası ile yatırabilmektedir. 

Ancak meselâ : 5 000 lira borcu olan çiftçi bankaya faizi ile birlikte 5 450 lira yatırmak
ta bankaca da kendisine ancak müesses kredisi olan 5 000 lira, senet yenilemek suretiyle ve
rilebilmektedir. Bu defa da çiftçinin; tefeci faizi, 500 + banka faizi 450 = 950 lira açığı var
dır. Banka % şu kadar tahsilat yaptım diye rapor hazırlamakta; tefeci 5 000 lirasının 5 gün 
içinde 500 lira (asgarisidir) kâr getirmiş olmasının zevkmi duymakta; çiftçi ise bankanın 
icra, takip, haciz, satış gibi havsiyet kırıcı muamelelerinden kurtulmuş olmanın huzuru ve fa
kat 950 liralık açığı nasıl kapatacağının yaslı düşüncesiyle yeniden kıvranmaktadır. Mama
fih dert azalmıştır. Bunun da bir çaresi vardır. Gelecek harmanda ödenmek üzere bu defa da 
zahireciden ya kilosu 79 kuruştan arpa alıp Ofise peşin para ile 40 kuruşa satmak veya aynı iş
lemi buğday üzerinde gene % 100 zararla tedarik edip tefecinin derdinden de kurtulabilmek
te seneye de Allah Kerim diyip kemali tevekkülle harman zamanını beklemekte ve bu dram yıl
lar yılı böylece devam ederek çiftçiyi evlâtlarının dahi altından kalkamıyacağı bir borç bata
ğını saplamaktadır. Bu trajedi o kadar açık oynanmaktadır ki, memlekette bunu bilmiyen gör-
miyen hemen hemen hiç kimse yoktur. Buna rağmen (çiftçi borcunu ödemek istemiyor, gü
nün birinde affedileceği ümidi ile banka borçlarını vermiyor.) şeklinde insafsızca propogan-
dalar yapılmaktadır. Biz bu kanun teklifimizde sefaletin eteklerinde çırpman milyonlara Dev
letçe bir nefes almak ve borçlarını da tedricen ödeyip kurtulma imkânlarını sağlamıya çalışı
yoruz. 

T. C. Ziraat Bankasının bu kanun hükümlerinden büyük bir zarar görmesi de bizce varit 
değildir. Zira, banka yıllık vadeli alacaklarını yukarda arz ettiğimiz facianın bir numaraü 
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şahidi olarak tahsil etmekte ve aynı parayı gelecek yıllın bir trajedi (teması) olarak köylü
ye tekrar vermektedir. Parayı kasasında muhafaza veya daha verimli alanlara yatıramadığına 
göre imkânlarının artmasında bu paranın fiilen bir rolü de olmamaktadır. Sadece her yıl 
% 9 olarak köylüden faiz almaktadır. Bu % 9 faiz için; hizmetinde bulunduğunu iftiharda 
ilân ettiği Türk çiftçisinin- kaç aded % 9 1ar ödediğini ve bunların zavallı çiftçiyi hangi felâ
ketlerin uçurumuna doğru sürüklendiğini de banka pekâlâ bilmektedir. 

Sonra banka alacaklarının "tamamını da 10 yıl içinde tahsil etmiş olacaktır. 
Bankanın parası batmıyor bilâkis sağlamla şıyor. Nitekim 123 sayılı Kanunun tatbika ka-

nulması ile bu kanundan faydalananların % 80 ini taksitlerini yani borçlarından bir kısmını 
muntazaman ödemişlerdir ki, bu da bankaca malûm bir keyfiyettir. 

Biz o kanaatteyiz ki, bu kanun teklifimiz hem büyük ve faydalı bir âmme müessesesi olan 
bankayı hem de kaderinin ve asırların bedbaht ettiği Türk çiftçisini bir çıkmazdan kurtara
caktır. 

Takdir muhterem heyetinizindir. 

Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 arkadaşının, köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası
na olan bâzı borçlarının taksitlend irilmesine dair kanun teklifi (2/311) 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının taksitlendirilmesi hakkında 
hazırladığımız kanun teklifinin, gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygı ile arz ederiz. 

2 . 10 . 1962 

Y. T. P. Kastamonu Y. T. P. C. Senatosu Y. T. P. C. Senatosu V. T. P. Kastamonu 
Milletvekili Kastamonu Üyesi Kastamonu Üyesi Milletvekili 

Sabri Keskin Nusret Tuna Mehmet Çamlıca Osman Zeki Oktay 

Kastamonu Milletvekili 
İhsan Şeref Dura 

G E R E K Ç E 

T. C. Ziraat Bankası tarafından 3202 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin (a) fıkrası gereğin
ce çiftçinin işletme sermayesi unsurlarını tamamlamak geyesiyle verilen bir yıl vadeli çevirme 
kredileri ilk verildiği sene bir kredi fonksiyonu ifa etmiş ise de, mütaakıp yıllarda bu hususiyet 
ve fonksiyonunu, tamamen kaybederek babadan oğula intikal eden donmuş bir borç haline gel
miştir. Ziraat Bankaları bir yıl vade ile kredi açıp tahvilâttan sonra tekrar vermeye başladı
ğından, tatbikatta Ziraat Bankasından çıkan veya, köylü eline giren bir para mevcut olmadığı 
halde, şeklî bir surette her yıl kredi açılıyormuşcasına bu muameleler bugüne kadar devam 
edegelmiş ve murabahacılardan birkaç gün için yüksek faizle temin edilen paralar köylüler 
tarafından bankalardaki borçlan için yatırılmış ve yeni kredi açılıyor şeklinde birkaç gün son
ra alınan paralar da murabahacılara iade olunmuş, bu suretle çiftçinin eline hiç bir kredi 
geçmediği halde, murabahacıya ve bankaya açıktan faiz ödeme vaziyetine düşürülmüştür. 

Çiftçiye hiç bir faydası olmıyan, bilâkis her yıl borcunun kabarmasına vesile olan bu mua-
• • • • • . * ' . - . . . ] 
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meleler dolayısiyle, borçlu borcu ödeyemez duruma düşmüş, hem Ziraat Bankasının ve hem de 
çiftçinin himayesi için bu borçların takside bağlanarak tasfiyesi zaruret halini almıştır. 

Arz ettiğimiz sebeplere binaen çiftçinin bu borçlardan kurtarılabilmesini sağlamak üzere 
işbu kanun teklifi hazırlanarak takdim olunmuştur. 

11 . 10 . 1962 tarihli Birleşimde kurulan Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 26 . 10 . 1962 

Karar No. : 2 
Esas No. : 2/300 -2/311 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlanılın tak-
sitlendirilmesi hakkındaki Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir tarafından yapılan kanun teklifinin 
bir an evvel sonuçlandırılması için Genel Kurulun 11 . 10 . 1962 tarihli 128 nci Birleşiminde alı
nan karar gereğince Tarım, Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyonlarından teşekkül eden Geçici Ko
misyonumuz bilâhara Yüksek Başkanlığın havaleleri mucibince Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin ve 4 arkadaşının aynı mahiyet ve aynı maksadı taşıyan teklifini de nazarı itibara almak ve her 
ikisini birleştirmek suretiyle ilgili görülen Maliye, Ticaret, Tarım Bakanlıkları, T. C. Ziraat Banka
sı, T. C. Merkez Bankası Genel müdürlükleri, Yüksek Murakabe Kurulu ve Devlet Plânlama Teşkilâ
tı temsilcileri bulunduğu halde konuyu incelemiştir. 

Filhakika devam etmekte olan devrî bir kuraklık ve diğer bâzı sebeplerle köylü ve çiftçi vatan
daşlarımızın Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarından evvelce taksitlen-
dirilmiş olanların dahi vâdeleri içinde taksitlerini ödiyemedikleri, yer yer yiyecek yardımına ihti
yaç bulunduğu keyfiyeti tesbit olunmuş ve bilhassa köylünün iş ve üretme gücünü za'fa uğratarak 
gelecek senelerde daha müşkül durumların husule gelmemesi için alınması gerekli tedbirlerden bi
risi olarak taksitlendirmeye zaruret bulunduğu neticesine varılmıştır. Ancak köylü ve çiftçileri
mizin yegâne kredi müessesesi olan T. O. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin ana 
gelir kaynakları yanında önümüzdeki yıllarda kredi imkânlarını büsbütün güçleştirecek topyekûn 
bir taksitlendirmeye gitmenin doğru olmıyacağı neticesine varılmış, banka kredilerinin ileride ge
nişlemesini veya vatandaşlara yeni kredilerin açılmasını gayrikabil hale getirmenin başta banka ve 
bilhassa Tanm Kredi Kooperatiflerinden başka binzat bu kredilerden istifade edecek köylü ve çiftçi 
vatandaşlar için de çok mahzurlu neticeler doğaç ğı tesbit ve kaydedilmiştir. 

Yukarda arz ve izah olunan sebeplerle bir taraftan son derece müşkül ve çaresiz durumda bu
lunan küçük çiftçilerimizin iş gücünü dolayısiyle memleketin istihsalini artırmak diğer taraftan da 
ilgili banka ve kredi kooperatiflerinin durumlarını sarsmamak ve hizmetlerine devam imkânını 
vermek üzere müzakere konusu kanun tekliflerinde bâzı değişikliklerin yapılması iktiza eylemiştir. 

Komisyonca takside bağlanacak borçların mahiyetinde hemen hemen hiçbir kayıt kabul edilme
miş her ne suret ve sebeple ödenmiyen veya muacceliyet kesbetmiş bulunan bütün borç ve 
taksitlerin takside bağlanması uygun görülmüştür. Fakat borçların miktarlan üzerinde ise iki 
bin liralık bir tahdidin yapılması zaruri görülmüştür. Zira bankanın bu kredilere tahsis ettiği 
paranın mahiyet ve kaynaklan nazan itibara alınmış ve iş ve kredi imkânlarınmda yukanda arz-
edildiği üzere sarsılmaması ön plânda tutulmuştur. 

îki bin liraya kadar olan borçların taksitlendirilmesi esası kabul edilince 10 senelik bir mehi
le lüzum olmayıp 5 sene ve 5 müsavi taksitte bu borçları köylü ve çiftçilerimizin istihsal gücüne 
zarar vermede tahsil olunabileceği kanaatma varılmıştır. 
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Kanun tekflilerinde taksitlendirmeğe tabi borçlardan % 5 faiz alınması derpiş edilmiş ise de 

komisyonumuzca taksitlendirilen borçlara kredilerin aslındaki cari nisbetler üzerinde faiz yürütül
mesi esası adalete daha uygun görülmüş ve banka ve bilhassa Tarım Kredi kooperatiflerinin bu 
yönden zarar etmelerine imkan verilmemiştir. 

Kanun teklifinde borçların tahsili için yapılan (icra, takip, haciz ve satış) masraflarının tah
sil edilmemesi, dolayısiyle bu paraların banka ve kooperatiflerin yüklenmeleri derpiş edilmiş ise 
de vatandaşları zamanında borçlarını ödememesi yüzünden yapılmış olan bu masrafların hiçbir 
kusur ve teksiri bulunmıyan müesseselere yükletilmessinin doğru olamıyacağı kanatine varılmış
tır. 

Kanun tekliflerinde borçları taksitlendirmeğe tabi tutan köylü ve çiftçilerin borçlarını tama
men ödemedikçe yeni bir kredi imkânlarından faydalanmamaları esası kabul «dilmiş ise de komis
yonumuzca bu kanunda böyle bir tahdidi hükmün bulunmasında faide mülâhaza edilmemiş ve 
bankanın umumi mevzuatı içerisinde hareket üzere çıkarılmıştır. 

Yapılan değişikliklere dair esbabı mucibe yukarıya çıkarılmış ve komisyonumuzca hazırlanan 
metin ekli olaralf sunulmuştur, tşin mahiyetine ve müstaceliyetine binaen ivedilik ve öncelikle 
görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulması komisyonumuzca karar altına alınmıştır. 

Saygıyla arz olunur. 

Ankara 
/. Gence 

Eskişehir 
itkim mahfuzdur 

A. Zeytinoğlu 

Yozgat 
'Muhalifim 

T. Nizamoğlu 

(Tocici Komisyon Başkanı 
Konya 

R. Özal 

Artvin 
*S'. Osman Avcı 

Konya 
A, Kuzucu 

t. 

Sözcü 
Yozgat 

Muhalifini 
Hakla Akdoğan 

Bolu 
K. İnal 

Siirt 
H. özgen 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Grümüşane 

• N. Küçüker 

Çorum 
Söz hakkım ma!] 

/. Tombuş 

Trabzon 
A. Şener 

MUHALEFET ŞERHLERİ 

1. Tuıngüt NAzaımoğlu 
Birinci maddede tafcsitlendirmenin iki bin lira ile tahdidedilmesine muhalifim. Söz hak

ikim mıajhfu'zduır. 
2. îsımıaül Hakkı Akdoğanı 

İM bin ılliradan fazla borçluların! iki bin lirasının taksitlendirmeye tabi tutulması gerektiği 
kanaatindeyim. Bu hususda şahsan söz haklım, mahfuzdur. 
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12 . XI . 1962 tarihli 4 ncü Birleşiminde kurulan geçici Komisyonun kabullenme raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 8.1. 1963 

Karar No. : 2 
Esas No. :2/300,2/311 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, köylü ve çiftçilerin T. 0. Ziraat Bankasına ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkında kanun teklifi ile Kasta
monu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 arkadaşının, köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankasına 
olan bâzı borçlarının taksitlendirilmesine dair kanun tekliflerini görüşmek üzere, Genel Ku
rulun 11 . 10 . 1962 tarihli 128 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen, Geçici Komisyon tara
fından hazırlanıp Yüksek Başkanlığa sunulmuş bulunan rapor ve metninin, aynen tekabbülüne, 
toplantı yılının değişmesi sebebiyle, Genel Kurulun 12 . XI . 1962 tarihli 4 ncü Birleşiminde, adı 
geçen işleri görüşmek üzere ikurulan Geçici Komisyonumuzca da karar verilmiştir. 

Genel Kurula tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcü Kâtip 
Konya Kalstanıonu Siirt Artvin 

Bü§tü özal 1. Hakkı Yılanhoğlu Hayrettin Özgen S. Osman Avcı 

Balıkesir Bolu Erzincan Eskişehir 
Muhalifim Kâmil tnal Naci Yıldırım Aziz Zeytinoğlm 

Fermr Islimyeli 

MUHALEFET ŞERHİ 

Bu kanun tasarısına prensip bakımından muhalifim, çünkü; 
1. — Ziraat Bankasının ve Tartm Kredi Kooperatiflerinin ikraz kaynağı öz varlıklardan zi

yade yabancı menabie dayanmaktadır. Bu itibarla, her İM teşekkülün malî durumu takviye edil
meksizin yapılacak taksitlendirme, bu müesseseleri likidite zorluğu içinde bırakacaktır. 

KaldıM, kalkınma plânı İktisadi Devlet teşekkülleri bilançoları ile ilgili aktif ve pasif ka
lemlerin sıhhatli bir muvazeneye bağlanacağını âmir bulunmaktadır. 

2. — Tarım Kredi Kooperatifleri özel hukuk esaslarına göre kurulmuş bir teşekküldür. Ka
nun hükmü ile bu teşekküllerin üçüncü şahıslardaki alacağının taksitlendirilmesi, hususi hu
kuk hükümlerine de aykırıdır. 

3. — T. O. Ziraat Bankasının ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin büyük bir kısım matlubatı, 
1657 ve 1960 tarihlerinde de taksitlendirilmiştir. Buna rağmen küçük çiftçinin, borçtan kurtul
ması, daha müsait şartlarla istihsale geçmesi mümkün olamamış ve borcunun bir kısmı, tekrar 
vâdesi geçen hesaplara intikal etmiştir. 

Bu itibarla, asıl meselenin, küçük çiftçinin her türlü imkân ve şartlarla istihsale teşvik 
edilmesi ve bu maksatla yeter ölçüde kredi verilmesiyle ilgili bulunduğu kanaatindeyim. 

Balıkesir Milletvekili 
Fennî îslimyeli 
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YOZGAT MİLLETVEKİLİ 
MUSTAFA KEPlR'lN 

TEKLİFİ 

Köylü ve çiftçilerin, T. C. Zi
raat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçları
nın taksitlendirilmcsi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — T. C. Ziraat 
Bankasının 3202 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesinin (A), (B) 
(C) fıkraları gereğince çiftçi
ye açtığı kredilere Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin ayni mahiyet
te açmış olduğu krediler (Tah
vil hâsılları ile özel fonlardan 
yapılan ikazlar hariç) : 

a) 7052 ve 123 sayılı kanun
lara rağmen hangi sebeple olur
sa olsun henüz taksite bağlan
mamış olan çiftçi borçları, 

b) a fıkrasında adı geçen 
kanunlarla taksite bağlanmış 
olmasına rağmen taksitlerin va
desinde ödenmemesi sebebiyle 
muacceliyet kesbetmiş olan 
borçlar, 

c) a fıkrasında adı geçen 
kanunların şümulü dışında kal
mış olup 1962 yılında- tamamı
nın ödenmesi gereken bir yıl 
vadeli borçlarla 1962 yılında 
bankaca verilmiş olup 1963 yı
lında tamamının ödenmesi gere
ken bir yıl vadeli borçlar; bu 
kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihe kadar işlemiş faiz ve mas
rafların (icra, takip, haciz ve 
satış masrafları hariç) ilâvesi 
ile ve bir defaya mahsus olmak 
üzere 10 yıl vadeye ve 10 eşit 
taksite bağlanır. 

Taksitlerin vadeleri; ilki 1963 
yılına gelmek üzere mahsul 
toplamı ve satış zamanlarına 
göre, T. G. Ziraat Bankasınca 
tesbit olunur. 
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KASTAMONU MİLLETVEKİ
Lİ SABRI KESKİN VE 4 

ARKADAŞININ TEKLlFl 

Köylü ve çiftçilerin T. C. Zi
raat Bankasına olan bâzı borçla
rının taksitlendirilmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — T. C. Ziraat 
Bankasının çiftçiye 3202 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesinin (a) 
bendine göre, açtığı krediler
den 31 . 12 . 1962 tarihi itiba
riyle mevcut alacakları, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar işlemiş faiz ve masrafla
rının ilâvesiyle on yıl vadeye ve 
on eşit taksite bağlanır. 

Taksitlerin vâdeleri, ilki 1963 
yılma gelmek üzere, mahsul 
toplama ve satış zamanlarına 
göre, T. C. Ziraat Bankasınca 
tesbit olunur. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN 
DEĞÎŞTlRtŞl 

Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Koope
ratiflerine olan borçlarının tak-
sitlendirilmesi hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — T. O. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerince 3202 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesinin a. b, c, 
fıkralarına göre verilen kredi
lerden (tahvil hâsılları ile özel 
fonlardan yapılan ikrazlar ha
riç) borçlu bulunanların; işbu 
kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte herne sebep ve suretle 
olursa olsun vâdesi geçmiş ve
ya muacceliyet kesbetmiş ama 
borç bakiyeleri 2 000 liraya ka
dar olan borçları işlemiş faiz ve 
masrafların (icra, takip, haciz, 
satış ve sair masraflar dâhil) 
ilâvesiyle 5 yıl vâdeye ve 5 
eşit taksite bağlanır. 

Taksitlerin vâdeleri, ilki 1963 
yılına gelmek üzere mahsul top
lama ve satış zamanlarına gö
re T. C. Ziraat Bankasınca tes
bit olunur. 
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Teklif 

MADDE 2. — Bankaca bu 
alacaklar için, kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren, 
% 5 faiz tatbik edilir, 

MADDE 3. — Taksitlendir-
me işlemi, borcun ayni veya 
şahsi teminatının sükutunu 
icabettirmiyeceği gibi, borçlu
nun kefillerine de kefaletten 
çekilme hakkını bahşetmez. 

MADDE 4. — İkinci fıkrada 
zikredilen meşru mazeretlerden 
biri olmaksızın borç taksitlerin
den her hangi birini vadesinde 
ödemiyenlerin borçları muacce
liyet kesbeder. Bu takdirde T. 
O. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri 6183 sayı
lı Kanun hükümlerine göre ko
vuşturma yapmaya ve sözü ge
çen kanunun bahşettiği haklar
dan faydalanmıya yetkilidir. 

Ancak, borçlunun veya borç
ların müracaat ve yetkili mer
cilerin usulüne uygun, incele
meleri sonunda, kuraklık, has
talık, haşere tahribatı, yangın, 
dolu, sel ve saire gibi tabiî âfet
lerin veya mücbir ve fevkalâde 
sebeplerin mevcudiyeti tesbit 
edilirse taksitler ertelenir. Bu 
takdirde ertelenen taksit veya 
taksitlerle vâdesi hulul eden 
taksit birlikte tahsil olunur. 
Bu hallerde borç muacceliyet 
kesbetmez. 

MADDE 5. — T. C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratifleri, borçluları bu kanu
nun hükümleri dâhilinde, tak-
sitlendirme işlerini yapmıya, 
mutat usuller ve radyo da dâ
hil her türlü ilân vasıtaların-
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Teklif 

MADDE 2. — Bu alacaklar 
için 31 . 12 . 1962 tarihinden 
itibaren % 5 faiz tatbik olu
nur. 

MADDE 3. —- Taksitlendirme 
muamelesi, borcun mevcut aynî 
veya şahsi, teminatının sukutu
nu icabettirmediği gibi borçlu
nun kefillerine de kefaletten çe
kilme hakkını bahşetmez. Tak
sitleri vadelerinde ödenmiyen 
borçlar muacceliyet iktisab-
eder. 

MADDE 4. — T. C. Ziraat 
Bankası borcu olanlara bu ka
nun hükümleri dairesinde tak
sitlendirme muamelesini ifaya 
davet hususunda doğrudan doğ
ruya veya ihtiyar heyetleri ma
rifetiyle tebligat yapar. 

Geçici Ko. 

MADDE 2. — Taksitlendiri-
len borçlara kredinin aslındaki 
cari nisbetler üzerinden faiz 
yürütülür. 

MADDE 3. — Taksitlendir
me işlemi, borcun aynî ve şahsî 
teminatının sukutunu icabettir
miyeceği gibi, borçlunun kefil
lerine de kefaletten çekilme 
hakkını bahşetmez. 

MADDE 4. — Taksitlendiri-
lecek alacaklar vâdelerinde ta
mamen tahsil olunur. 3202 sa
yılı Kanunun 47 nci ve 2836 sa
yılı Kanunun 20 nci maddeleri 
hükümlerinde yazılı haller dı
şında borç taksitlerinden her 
hangi birini vâdesinde ödiyemi-
yenlerin borçlar^ muacceliyet 
kesbeder. Bu takdirde banka ve 
kooperatifler 6183 sayılı Kanun 
hükümlerine göre kovuşturma 
yapmaya ve sözü geçen kanu
nun bahşettiği haklardan fay
dalanmaya yetkilidir. 

MADDE 5. — T. C. Zirat 
Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratifleri borçluları bu kanun 
hükümleri dâhilinde taksitlen
dirme işlemini yapmaya mutat 
usuller dairesinde davet eder
ler. Borçlular 31 Mart 1963 ta-
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Teklif 

dan faydalanılarak, davet eder. 
Borçlu Aralık 1962 ayı sonuna 
kadar bağlı bulundukları şube, 
ajans ve bürolar ile Tarım Kre
di Kooperatiflerine müracaatla 
borçlarını, bu esaslar dairesin
de, yeni senetlere bağlatmadığı 
takdirde bu kanun hükümle
rinden faydalanamaz. 

MADDE 6. — Borcun tama
mı ödenmedikçe borçlu (tohum, 
gübre, ilâç ve saire gibi aynî 
krediler hariç) 3202 sayılı Ka
nunun bahşettiği kredi imkân
larından faydalanamaz. 

MADDE 7. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren T. C. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi Kooperatifleri
nin, borçlular hakkında giriş
tikleri icra, takip, haciz ve sa
tış işlemleri derhal durdurula
rak taksitlendirme işlemlerine 
başlanır. 

MADDE 8. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanun hü
kümlerini yürütmeye Bakanlar 
Kurulu memurdur. 
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MADDE 5. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 6. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Geçici Ko. 

rihine kadar borçlu bulunduk
ları banka teşkilâtına ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine müra
caatla borçlarını yeni senetle
re bağlatmadıkları takdirde bu 
kanun hükümlerinden istifade 
edemezler. 

MADDE 6. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren T. G. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
bu kanunun şümulüne giren 
borçlular hakkında giriştikle
ri icra, takip, haciz ve satış iş
lemleri derhal durdurularak 
taksitlendirme işlemlerine baş
lanır. 

MADDE 7. — Bu kaotıun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

»©-;< 
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