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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 301 
4. — Başkanlık Divanının Genel Kurula. 

sunuşları 301 
1. — Edirne Milletvekili îlhami Er-

tem'in, su taşkınları yüzünden Meriç neh
rinin yarıntı yapan kısımlarının bir an 
evvel onarılması hakkında demeci 301:302 

2. — Bursa Milletvekili İsmail Yılmaz'-
ın, ormanların tahribinin önlenmesi için 
orman suçlularının affının ele alınması 
hususunda demeci 302:303 

3. — Ticaret Komisyonuna üye seçimi 303 
4. — İçişleri Komisyonuna üye seçimi 303 : 

304 
5. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-

han ile Afyon 'Karahisar Milletvekili Meh
met Turgut'un, Güney - Doğu Anadolu 
illerinde köy içme suları meselesini tetkik 
etmek üzere bir Meclis Araştırma Komis
yonu teşkiline dair önergesi (10/10) 304 

6. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüs ile Urfa Milletvekili Atalay Akan'-
m, Güney - Doğu- ve Doğu illerimizi teşkil 
eden Gaziantep, Adıyaman, Urfa, Kars, 

Sayfa 
Ağrı, Malatya, Mardin, Diyarbakır ve 
Siirt'te köy ve kasaba içme suları ile kü
çük sulama işlerinin daha müstacel ve 
rasyonel bir şekilde yürütülüp gerçekleşti
rilmesi maksadiyle bir Meclis Araştırma 
Komisyonu teşkiline dair önergesi (10/11) 304: 

305 
7. — Ticaret Bakanı Muhlis Ete ile 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in, 
haşhaş ekimi ile afyonun istihsal, millet
lerarası ticaret, toptan ticaret ve istima
linin tahdit ve tanzimine dair protokolün 
onaylanması hakkındaki kanun tasarısının 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair 
önergeleri. (1/403,4/180,4/181) 305:306 

8. — Karacabey ilçesi Sarıbey-lslâm kö
yü 'hane 88, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna 
kayıtlı, Ahmedoğlu Sabriye'den doğma, 
19 .10 .1931 doğumlu Kerim Özkan ile yi
ne Karacabey ilçesi, Yeni Sarıbey köyü 
nüfusunun lıane 5, cilt 25 ve sayfa 161 
sayısında kayıtlı, Şevketoğlu Nazmiye'den 
doğma, 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkındaki 
Başbakanlık tezkeresinin geriverilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/502,3/518) 306 



Sayfa 
9. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, 

hane 398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa 
kayıtli, Gebze 15 - Mot," Top. Tl>. da er 
Ahmedoğlu, Emine'den doğma 1.1 . 1932 
doğumlu îzzet Sivaslı ile Taşköprü ilçesi
nin Karaıpürçek köyü, hane 2, cilt 19, say
fa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı birlikte 
er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 Ni
san 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm ceza
sına çarptırılmaları hakkındaki Başbakan
lık tezkeresinin 'geriverilmesinc dair Baş
bakanlık tezkeresi. (3/439, 3/519) 30(1 

10. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/523 )• 306:307 

5. — Görüşülen işler 307 
1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kır

ca, Aydın 'Milletvekili Orhan Apaydın, 
Sivas Milletvekilleri Cevad Odyakmaz ve 
Güner Sarısözen'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin dış münasebetlerinin düzen
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu. (2/270) (S. 'Sayısı : 313 
ve 313 e ek) ' 307 

2. — Niğde Milletvekili Asını Eren ve 
20 arkadaşının, 5434 sayılı T. O. Emekli 
Sandığı Kanununun muaddel 64 neti mad
desiyle aynı kanunun 65 nci maddesine bi
rer fıkra ve 630 sayılı Çanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair Konya Milletve
kili îhsan Kabadayı ve arkadaşlarının, T. 
O. 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 «D» fıkrasından sonra bir 
«E» fıkrası eklenmesi hakkında kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu. (2/67, 
2/117, 2/133, İ/my (S. Sayısı : 359) 307 

3. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan ile İstanbul Milletvekili Mahmut 
Rıza Bertan'ın, İnhisar beyiyelerinin üçte 
birinin harb malûllerine ve şehit, dul ve ye
timlerine tahsis ve tecavüze dair olan 1485 
sayılı Kanunun 5755 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 4 ncü maddesinin tadili hakkında 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/79) (S. Sayısı : 360) 307:308 

Sayfa 
4. - - T. B. M. M. Muhasebesinin 1962 

yılı Eylül, Ekim ve Kasım ayları hesabı 
hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu 
raporu (5/16) (S. Sayısı : 85) 308 

5. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısa-
vol ve iki arkadaşının, nakil vasıtalarında 
emeklilere yapılacak tenzilât hakkında ka
nun teklifi ve İçişleri, Ulaştırma ve Plân 
komisyonları raporları (2/49) (S. sayı
sı :86) 308:310 

6. — Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hak
kındaki 3312 Kavili Kanuna ek kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/256) .(S. 
Sayısı : 116) 310:328 

7. — Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam 
tazminat kanunu tasarısı ve Millî Savun
ma, ve Plân komisyonları raporları (1/366) 
(S. Sayısı : 84) 328:331 

6. — Sorular ve cevaplar 332 
a) Yazılı sorular ve cevapları 332 
1. _ Edirne Milletvekili Fahir Giritli-. 

oğlu'nun, Teknik öğretimde gereken ıslaha
tın yapılabilmesi ve Teknik Öğretmen Oku
lunun inkişafı ile mezunlarına bir formas
yon verilmesi hususunda yapılan teşebbüs
lere dair yazılı soru önergesi ve Millî Eği
tim Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/200) 332:334 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
G'üler'in, son olarak ihdas edilen veya mün
hal bulunan noterliklere tâyin için kaç kişi
nin müracaat ettiğine ve kimlerin tâyin 
edildiğine dair soru önergesi ve Adalet Ba
kanı Abdülhak Kemal Yörük'ün yazılı ce
vabı (7/252) 334:336 • 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Şev
ki Gülcr'in, J962 yılı . Bütçe Kanununun 
636 ncı muhtelif turizm teşekküllerine ya
pılacak yardım bölümüne konulan ödenek
ten hangi derneklere ve ne miktar yardım 
yapıldığına dair yazılı soru önergesi ve Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanı Celâl Tevfik 
Karasapan'm yazılı cevabı (7/255) 336:340 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Şev
ki (Hiler'in, Haziran 19.62 ayından bu yana 
Bakanın yurt içi seyahatleri için yolluk alıp 
almadığına dair yazılı soru önergesi ve Ba
sın - Yayın, ve Turizm Bakanı Celâl. Tevfik 
Karasapan'm yazılı cevabı (7/256) 340:341 
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Sayfa 
5. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'-

un, Çankırı ilinde 1963 bütçe yılı içinde 
yapılacak Devlet yardımlarına dair yazılı 
soru önergesi ve Başbakan adına Yardım
cısı Ekrem Alican'm yazılı cevabı (7/259) 

6. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Çorum ilinde 1063 bütçe yılı içinde 
yapılacak Devlet yatırımlarına dair yazılı 
soru önergesi ve Başbakan adına Yardım
cısı Ekrem'Alican'm yazılı cevabı (7/260) 

7. — Sakarya Milletvekili Muslihittin 
Gürcr'iıı, Sakarya ilinde 1963 bütçe yılı 
içinde yapılacak Devlet yatırımlarına dair 
yazılı soru önergesi ve Başbakan adına 

342 

343: 
344 

Sayfa 
Yardımcısı Ekrem Alican'ın yazılı cevabı 
(7/261) 344:347 

8. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'in 
1) at aklıkların kurutulmasiyle elde edilecek 
arazinin topraksız vatandaşlara dağıtılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair yazılı 
.soru önergesi ve îmar ve îskân Bakanı F. 
Kerim Gökay'ın yazılı cevabı (7/262) 347:348 

9. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin 
Küeüker'îh, 1963 bütçe yılı içinde, Gümü
şane îlinc yapılacak Devlet yatırımlarının 
neler olduğuna dair yazılı soru önergesi 
ve Başbakan adına Yardımcısı Ekrem Ali-' 

' can 'm yazılı cevabı (7/265) 349:350 
7, — Düzeltişler 350 

^ n > 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Birleşim açıldıktan sonra yapılan yoklama so

nucunda yeter çoğunluk olmadığı anlaşıldığın
dan saait 11 de toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Ağrı 
Mekki Keskin Rıza Polat 

Kâtip 
Ankara 

İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

İkinci Oturum 
Bâzı suç. ve cezaların affı hakkındaki kanun 

tasarısında Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişikliklere dair Millet Meclisi Adalet Komisyo
nu raporu gündeme alınarak üzerinde bir süre 
görüşüldü. Tasarının üçüncü maddesinin (Ç) 
bendi ile dokuzuncu maddesi benimsenmediğin-
den her iki Meclisin ilgili komisyonlarından se
çilecek beşer üyeden kurulacak bir Karma Ko
misyona havalesi kabul olundu. 

Maliye Bakanlığı ve Devlet Borçları 1963 
yılı bütçeleri üzerinde görüşmeler' yapıldı. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Ağrı 
Mekki Keskin ' Rıza Polat 

Kâtip 
Ankara 

İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

Üçüncü Oturum. 

Maliye Bakanlığı r ve Devlet Borçları 1963 
yılı bütçeleri ile Gelir Bütçesi de kabul olun
duktan sonra 1963 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
nın tümü açık oya sunuldu. 

Oyların tasnifi sonucunda Bütçenin, 115 ret, 
3 çekinsere karşı 240 oyla kabul edildiği Baş
kanlıkça bildirildi. 

Millet Meclisince benimsenmiyerek Karma 
Komisyona havale edilen bâzı suç ve cezaların 
affı hakkındaki kanun tasarısının 3 neü mad
desinin (Ç) bendi ile 9 ncu maddesi de kabul 
edildi. 

18 MartJ1963 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Fuad Sirmen 

Kâtip 
' Konya 
Vefa Tamir 

Kâtip 
Agn 

Riza Polht 
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SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 

Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddol 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispatı 
hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya yeni 
esaslara bağlanması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/567) 

Yazili sorular 
1. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in. 

Tasarılar 

1. — Oümrük memurlarından vazifei memu-
resini suiistimal edenlerle vazife veya meslek
lerinde kendilerinden istifade edilmiyenler hak
kında yapılacak muameleye dair 1920 sayılı 
Kanunun pirinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı (1/417) (Gümrük 
ve Tekel, Adalet ve içişleri komisyonlarına) 

2. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyonu
nun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) bünyesi 
içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye Cum
huriyetinin katılmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı (1/418) (Tarım ve Dışişleri 
komisyonlarına) 

3. — Sıtmanın imlîası hakkındaki Kanunun 
1 nei maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı (1/419) (İçişleri, Adalet, Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarına) 

4.— Subaylar ve askerî memurların maaşa-
tıııa dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı (1/420) (Millî Savun
ma ve Plân komisyonlarına.) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
akdolunan Zirai Maddeler Andlaşmasmda ye
niden yapılan değişikliklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
(1/421) (Dışişleri, Tarım, Ticaret ve Plân ko
misyonlarına,) 

6. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile. 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında teati 
olunan 8 Nisan 1961 tarihli mektupların tatbi-

Silâhtarağa Elektrik Fabrikasından sabotaj 
ve sair suçlarla görevlerinden uzaklaştırılarak 
mahkemeye verilenlerden mahkûm olanlarla 
beraet edenlere dair yazılı soru önergesi, İçiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/269) 

2. — Manisa Milletvdkili Nusret Köklü'nün 
1963 malî yılı bütçesinden Manisa iline, cari 
masraflar dışında, yapılacak devlet yatırımla
rına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/270) 

katı ile ilgili olarak iki Hükümet arasında im
zalanan zabıtnamenin ve teati olunan ek mek
tupların onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı (1/422) (Dışişleri ve Ti
caret komisyonlarına.) 

Teklifler 

7. — Ankara Milletvekili Burhan Apaydın 
ile Aydın Milletvekili Orhan Apaydm'm, Yük
sek Adalet Divanı kararları ile mahkûm olan
ların affına dair kanun .teklifi (2/460) (Adalet 
Komisyonuna) 

8. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesinin (j) bendine bir hüküm 
eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/461) (Ma
liye ve Plân komisyonlarına.) 

Tezkereler 

9. -T- İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim" 
GÖkay'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi (3/520) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona.) 

10. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi (3/521) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona.) 

1.1. — 1050 sayılı Muhasebe Kanununun 76 
nci maddesi gereğince hazırlanan raporun su
nulduğuna dair Sayiştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/522) (Sayıştay Komisyonuna.) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

• • • • — - ^ • • • « • — • ' • * « 



B t R l N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN •— Başkanveküi MeMri Kodein 
KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Vefa Tanır (Konya) 

BAŞKAN — (Birleşimi açıyorum. 

3. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Ekseriyet var, 'gündeme başlı
yoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KUBULA SUNUŞLABI 

1. — Edirne Milletvekili İlhamı Ertem'in, su 
taşkınları yüzünden Meriç nehrinin yarıntı ya
pan kısımlarının bir an evvel onarılması hakkın
da demeci. 

İLHAM ERTÖM (Edirne) — Gündem dışı 
söz isliyorum. 

BAŞKAN — Ne !ha»kkında konuşmak istiyor
sunuz. 'Mevzuu ne ? 

İLHAM! ERTEM (Edirne) —- Hükümetçe 
acele alınması lâzımgelen kararlara dair. 

BAŞKAN — Kısa olacak, buyurun. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, mâruf tabiriyle ne sekmene se
lâm için ne de demagojik lâflar için söz al-
madi/m. Yüksek huzurunuzu, çok ımünim bir me
selede, bâzı Devlet dairelerinin hizmet anlayı
şı hususunda Hükümeti ükaz etmek için işgal et
miş 'bulunuyorum. 

Yüksek malûmları «o'lduğu üzere 'bu yıl Av
rupa 've dolayısiyle 'Trakya misli görülmemiş 
bir kış geçirdi. Bunu büyük feyezanlar takibetti. 
E'lbetteki hu durum karşısında yollar perişan 
oldu, ekinler dondu, seylâp neticesi •birçok ev
ler yıkıldı. Bunların Hükümet tarafından ele 
alınacağını, halledileceğini ümitle Ibeklemekte-
yiz. Fakat, fbunun dışında, ç;ok ımünim bir hâ
dise daha var, o da, Meriç nehrinim mıılhtelif 
yerlerinden yarıntı yapmak suretiyle, 100 bin 
dönümden fazla aralzide İhalen akmakta olduğu
dur. Bu durum karşısında vali ilgilendi, biz 
de kendisinden ilgisini rica ettik. Fakat, ilgili 

dairelerden aldığımız cevaplar çok üzücü, çok 
şayanı teessüftür. Arz ettiğim gibi yüz bin dö
nüm araıziden fazlası, en münbit topraklar su 
altındadır, en az on bin kişi, geçim sıkıntısı için
dedir, fauna rağmen Devlet ıSu İşleri der ki; 
bizim programımız var, biz 'bu yarıntıları ka
patamayız, bu bizim vazifemiz değildir. 

Yine T>u taşkınlar neticesi 'birtakım arazi' 
1 - 2 metre kum içinde kalmıştır. 

Temizlenmesi için Topraksuya müracaat et
tik, Topraksu, der ki; ben döner sermaye ile 
çalışırım, para -olmayınca ben "bunu kaldırmanı. 
Evet; pnogram Ibu tarzda anlaşılamaz. Bu; önün
deki kuyuyu görmeden, yıldızlarla uğraşan 
âlimlerin durumuna benzemektedir, ön binden 
fazla nüfus bu sene ne ekecek, ne ile geçine
cektir. Onun için Hükümetten istirham ediyo
rum ; bu daireler arasında koordinasyonu temin 
etsinler, taşan, bir göl ve bataklık manzarasını 
alan Meriç ovasını bu (halden kurtarsınlar. Bu
nun için de Doyran, Küplü, ISubaşı, İEde, Umur
ca, Nasu'h'bey, Ali'bey yarıntılarının kapatılma
sını istirham ediyorum. 

'Tekrar ediyorum: Bu öyle bir yardımdır ki, 
vatandaş bizzat çalışacak ve bizzat geçimini te
min edecektir. Ama vatandaşın yıllardan beri 
ektiği, geçimini sağladığı arazinin ziraate sa-
li)h bir hale gelmesi lâzımdır. Bu sanıldığı gibi 
büyük masraf istemez. Ancak, Vatandaşın tek 
başına, kendi emeğiyle yapması da kabil değil
dir. Program faîan guta 'fantaziden bu işleri 
kurtaralım. 
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M. Meclisi B : 59 
Köylü ve çiftçiye bizzat çalışmasını sağlıya-

e ak imkânlar temin edUsün. 
. Tekrar ediyoruım, Nafıa Vekâleti, Ziraialt Ve-

ıkâle'ti, İmar ve iskân Vekâleti gerekli ıko'ordi-
nasyon'u yapsın. Mutlak surette, 'hem de çok kı
sa zamanda, yazlık ekim müddeti ıgeçmeden, 
T5 - '20 gün içinde bunu halletsin. 'Çok demago
jik bir hakle çizilmesi 'mümkün olan bu tabloyu 
çizmekten vazgeçiyorum. Yeter ki, bu insaıı'la-
Ti endişeden kurtaraınllar. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın llyas Seçkin. 
BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Edirne Milletvekili îlhami Ertem arkadaşı
mızı dikkatle dinledim. Filhakika bu sene, çok 
kötü bir tesadüf, Marmara bölgesi ve başlıca 
Trakya bölgemiz, vatanın pek "kıymetli parça
ları çok ağır bir kış geçirmiştir, büyük feya-. 
zanlar olmuştur, Meriç nehrinde ve Marmara 
havzalarında vatandaşlar feyazan âfetine mâ
ruz kalmışlardır. 

Ama şurasını ifade edeyim ki, kış sebebiyle 
meydana gelen bu f ey azanlardan en az şekilde 
zarardan kurtulmak için; memlekette mevcut 
idari teşkilât, başta valiler, kaymakamlar, ida
ri makamlar, Ordu birlikleri, Nafıa, İmar - İs
kân ve Tarım bakanlıkları teşkilâtları geceli 
gündüzlü çalışmak suretiyle hafif bir surette 
atlatılması ve en az zayiatla geçiştirilmesi için 
gayretler sarf etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, îlhami Ertem Bey
efendiye, seçim bölgelerindeki Meriç şeddeleri
nin bâzı noktalarda patlaması üzerine meydana 
gelen durum hakkında izahat vereyim : 

Arkadaşımın ifade buyurduğu gibi «prog
ramda yoktur, katiyen yapamayız.» şeklinde 
Devlet Su İşlerinin beyanda bulunduğunu tah
min etmiyorum, Umum Müdürlük veya Vekâlet 
makamının. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Bizzat Vali 
böyle söylemiştir. 

BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 
(Devamla) —> Beyefendi; bölge müdürlüğünden 
tâli memurlarından alacağınız malûmat elbette-
ki, sizi tatmin etmiyebilir. Ar2 edeyim efen
dim. 

Muhterem arka daşlar; bundan 20 gün evvel, 
DSİ bölge müdürlerinin yaptıkları toplantıda, 
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yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen fev
kalâde âfetler sebebiyle vatandaşların mâruz 
kaldıkları zararı telâfi etmek maksadı ile, prog
ramlan ona göre revize etmek esası kabul edil
miş ve başta Meriç nehrinin, Türkiye 'etrafın
daki sedlerinin tamiri, Bursa, İnegöl, Sakarya 
havalisinde meydana gelen taşkınlar sebebi ile 
harabolmuş şeddelerin, derhal tamiri programa 
alınmıştır, bunun için en ufak bir ihmalin gös
terildiğini tahmin etmiyorum, muhterem arka
daşım llh ami Ertem Beyefendi müsterih olsun
lar, bu kısa zamanda bu gibi tamirler derhal 
yapılacaktır. İnşallah gelecek seneden sonra 
Meriç nehrinin Trakya'ya büyük bir belâ teş
kil eden taşkınlarından tamamiyle kurtulaca
ğız, bu yoldaki çalışmalarımız Türkiye ile Yu
nanistan arasında müspet bir şekilde prensip 
kararma varılmıştır, anlaşmanın imzalanmak 
üzere olduğunu hürmetlerimle arz ederim. (Al
kışlar) 

2. — Bursa Milletvekili İsmail Yılmaz'in; 
ormanların tahribinin önlenmesi için orman suç
lularının affının ele alınması hususlarında de
meci. 

BAŞKAN — Sayın ismail Yılmaz ne hak
kında söz istiyorsunuz? 

İSMAİL YILMAZ (Bursa) — Orman mev
zuu hakkında. 

BAŞKAN — Ormanların neyi hakkında? 
İSMAİL YİLMAZ (Bursa) — Tahribi hak

kında. 

BAŞKAN —• Buyurunuz, yalnız kısa olacak. 
İSMAİL YILMAZ (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, gündem dışı konuşmamın özü Anaya
sanın 131 nci maddesi ile ilgilidir. Bayram tati
linden istifade ederek hepinizin olduğu gibi biz 
de Bursa Milletvekili ve Senatörleri olarak 
Bursa ve kazalarını gezip vatandaşlarla sohbet 
toplantıları yaptık, kendilerini dinledik. Bir de
fa daha gördük ki, vatandaş, işsizlikten, para
sızlıktan, hayat pahalılığı ve vergilerin ağırlı
ğından yakınmaktadır. (Ormanla bunların n» 
alâkası var, sesleri.) 

BAŞKAN — Beyefendi, İsmail Bey, sözünü
zü hemen keserim. Hemen orman mevzuuna 
girin bakalım. 

İSMAİL YILMAZ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, yukarda arz ettiğim hususlara 
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ilâveten Anayasanın I ol nei maddesine dönerek 
mâruzâtıma, devam ediyorum. Bu maddenin 
son fıkrası «Orman suçları için genel at' çıkarı
lamaz.» demektedir. Anayasa yenidir, tatbika
tında aksaklıklar olabilir. Meclislerin vazifesi 
ise bu aksaklıkları gidermek olmalıdır. 

Yalnız burada, bir kazada şahit olduğum 
durumu arz edeceğim. 

Bursa'nm Orhaneli kazasını' ziyaretimizde, 
beni tanıdıkları için ceza evine çağırdılar, git
tim. Burum şudur: Ceza evinde 90 kişi yatmak
tadır. Bunlardan 81 i orman suçundan hüküm 
giymiş, eczaları muhtevidir, bir aydan 3 seneye 
kadar hapis, 100 liradan 5 000 liraya kadar 
para cezası. Ceza evi, 80 metre kare, iki katlı 
bir bina; yatıp kalkmak gayet güç. Ayrıca, ce
za evinin kifayetsiz oluşu, dışarıda 90 kişiye ke
silmiş olan tevkif müzekkeresini infazından alı
koymaktadır. 

Orhaneli mahkemelerinde ' ormanla ilgili 
8 000 dosya, mevcuttur. Hükümlülerin hepsi 
aile reisidir. Aileleri köyde, orman içindedir. 
Aile reisinin hapsedilmesine sinirlenen köydeki 
aile, hislerine kapılıp ormanları haraıbetmekte-
dir. Devletin koruma 'gücü kâfi gelmemektedir. 
Bu sebeple ibir milletvekili olarak kanaatim şu
dur ki; Anayasaya orman suçlarına af yok de
mekle, mesele halledilmekten ziyade, aksine or
manlar tabribedil inektedir. Orman içinde yaşa
yanlara iş sahası (bulmadıkça bu talhrip devam 
edecektir. Anayasanın 131 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrası; ormanlar içinde veya hemen yakınında 
oturan halkın kalkındırılması ve ormanı koru
ma bakımından (gerekirse başka yerlere yerleşti
rilmesi kanunla düzenlenir, demektedir, işte 
meseleyi bu (halledecektir. Hükümetten ricam, 
bu kanunları acele Meclislere getirip bu köyle
rin ıgerek iktisaden kalkınmasını temin ve ge
rekse başka yerlere naklini yapmaktır. 

1.31 noi maddenin son fıkrasının tatbiki ise 
vatandaşı ezmektedir. Ormanları ise Iharabet-
mektedir. «Orman suçlarına af yok» diyen bu 
fıkranın kaldırılmasına inanmaktayım. Hükü
meti bu yönden ikaz eder, Türkiye ormanlarının 
içinde yaşıyanlar tarafından korunabileceğini 
arz ederim. Hürmetlerimle. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Ticaret 
ve içişleri komisyonlarında münhal bulunan bi
rer üyelik için seçim yapacağız. 
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H. — Ticaret Komisyonuna üye seçiırii 

i. — İçişleri Komisyonuna üye seçimi 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığıri>a 
17 Şubat 1963 tarilh ve 4656 sayılı (Millet 

Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlü
ğü) yazıları karşılığıdır. 

Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Üyesi İz
mir Milletvekili Osman Sabri Adal'm görevin
den istifasiyle, münhal İçişleri Komisyonu üye
liğine; Mardin Malletvekili Mehmet Ali Arıkan 
aday olarak gösterilmiştir. 

Keyfiyet saygılarımızla arz olunur. 
Millet Meclisi 

€ . H. P. Grup Başkanvekili 
Dr. Ibraüı'im öktem 

BAŞKAN — Tatilden önce Ticaret Komis
yonu için yaptığımız üye seçiminin neticesini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ticaret Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (211) üye katılmış ve neti
cede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında 
'gösterilen oyları almışlardır. 

Arlz olunur. 
Mardin Erzurum 

Talât Oğuz Giyasettin Karaca 
Kastamonu 

Ali özdikmenlî 

Ekrem Dikmen 207 
Boş pusla 4 

BAŞKAN — Efendim, lıer iki komisyonun 
birer üye seçimi için bir tasnif 'heyeti kâfi ge
lecek. Üç kişilik bir heyet seçiyoruz,. Şimdi tor-
ibadan isimleri çektiriyorum. 

İhsan Bedirhanoğlu (Van) : Buradalar. 
Mustafa Kemal Karan (Amasya) : Buradalar. 
Ahmet Türkel (Bursa) : (Buradalar. 
Efendim, üç kişilik tasnif heyetini de seç

miş bulunduk. Arkadaşlar (buradan ayrılmasın
lar. Seçilen tasnif 'heyetini bir daîha okuyoruz 
efendim : 

Mustafa Kemal Karan, Ahmet Türkel, İhsan 
Bedirhanoğlu. 

Bu üç arkadaşımız 'her iki komisyonun tasni
fini yapacaklardır. 
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Kars'tan başlıyacağız. 
Adayları teikrar okutuyorum : 
içişleri Komisyonu için Sayın Mehmet Ali 

Arıkan, Ticaret Komisyonu için Sayın Ekrem 
Dikmen. 

Kâğıtlar dağıtıldı, iki sepet koydurduk. 
Sepetlerin üzerinde hangi komisyonlara aidol-
dukları yazılıdır, ona göre oylarınızı "atınız. 

Seçime Kars'tan başlıyoruz. 
(Kars'tan başlandı.) 
BAŞKAN — İçişleri ve Ticaret komisyon

ları üye seçimine iştirak etmiyen arkadaşla
rımız lütfen oylarını kullansınlar. 

içişleri Komisyonuna Saym Mehmet Ali 
Arıkan, Ticaret Komisyonuna Saym Ekrem 
Dikmen 'aday idiler. 

Gündemin diğer maddesine geçiyoruz ar
kadaşlar, komisyon seçimlerine iştirak etmiyen 
arkadaşlarımız oylarını kullansınlar. 

5. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ile Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Tur-
gut'un, Güney - Doğu Anadolu illerinde köy 
içme suları meselesini tetkik etmek üzere bir 
Meclis Araştırma Komisyonu teşkiline dair 
önergesi. (İO/IO1) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Memleketimizin köy içme suları bakımın

dan en feci durumda olan Güney - Doğu Ana
dolu'nun Gaziantep, Urfa, Mardin ve Diyar
bakır vilâyetlerini içine alan kısmında köy iç
me suları (meselesini tetkik ederek Büyük 
Meclise bildirmek üzere, Anayasanın 88 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, bu konu
da bir «Meclis Araştırma Komisyonu» kurul
ması hususunun oya sunulmasını saygiyle arz 
ederiz. 
A. P. Meclis Grupu Başkan V. 

Balıkesir Afyon Karuhisar 
Cihat Bilgehan Mehmet Turgut 

6". — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ile Urfa Milletvekili Atalay Akan'ın, Gü
ney - Doğu ve Doğu illerimizi teşkil eden Ga
ziantep, Adıyaman, Urfa, Kars, Ağrı, Malatya, 
Mardin, Diyarbakır ve Siirt'te köy ve kasaba 
içme suları ile küçük sulama işl&rinin daha 
müstacel ve rasyonel bir şekilde yürütülüp 
gerçekleştirilmesi maksadiyle bir Meclis Araş-
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tırma Komisyonu teşkiline dair Önergesi. 
(10/11) 

BAŞKAN — Meclis Araştırma Komisyonu 
teşkili talebine dair arkadaşlarımızın önerge
lerini okuttum. 

Aynı mahiyette diğer !bir önerge var, -oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Güney - Doğu ve Doğu illerimizi teşkil 

eden Gaziantep, Adıyaman, Kars, Ağrı, Urfa, 
Mardin, Malatya, Diyarbakır, Siirt'te köy, ka
saba içme suları ile küçük sulama işlerinin 
daha müstacel ve daha rasyonel yürütülüp, 
gerçekleştirilmesi maksadı ile içtüzüğün 177 
nci maddesine göre bilgi toplamak üzere bir 
Meclis komisyonu teşkilini arz ve teklif ede
riz. 

Gaziantep Diyarbakır 
Ali İhsan Göğüs Vefik Pirinçcioğlu 

Urfa Gaziantep 
Atalay Akan Muzaffer Canbolat 

Gaziantep Diyarbakır 
Hüseyin Incioğlu Şehmuz Aslan 

Siirt Mardin 
Cevdet Aydın Vahap Dizdaroğlu 

Urfa Mardin 
Osman Ağan Mehmet. Ali Arıkan 

Malatya Kars 
Nurettin Akyurt . Kemal Güven 

BAŞKAN — Van ilinin de ithali hakkında 
saym Kösereisoğlu ile Bedirhanoğlu'nun önerge
si vardır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1. Gündemin 4 ncü maddesinde, Meclis Araş
tırma Komisyonu teşkiline dair önerge yer al
mıştır. 

2. Araştırmaya ithal edilmek istenen Doğu 
ve Güney - Doğu illeri arasında Van ilimizin 
ithal edilmesini, 

3. işbu takririn, gündemin 4 ncü maddesi
ni teşkil eden Ali ihsan Gpğüş ve Atalay Akan 
tarafından verilen takrir ile birleştirilerek oya 
konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Van 
ihsan Bedirhanoğlu 

Van 
Şükrü Kösereisoğlu 
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BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo

rum. 
Yüksek Başkanlığa 

Hakkâri ili de Güney - Doğu bölgesine dâhil 
olduğu gibi ilgiye en ziyade muhtaç bulunduğu 
aşikâr bulunduğundan kurulacak Meclis Araştır
ma Komisyonunun tetkik sahasına Hakkâri ilinin 
de ithal edilmesini saygılarımızla arz eyleriz. 

Hakkâri Siirt 
Ahmet Zeydan Süreyya öner 

BAŞKAN — önergeler hakkında konuşmak 
istiyen arkadaşımız var mı? Yok. Bu önergelerin 
ikisi aynı mahiyette, ikisi de Van ve Hakkâri il
lerinin ilâvesine dairdir önergeleri oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kafoul 
edilmiştir. 

Kaç kişiden teşekkül edeceği hakkında fikir
lerinize müracaat ediyorum. Divan, Araştırma 
Heyetinin beş kişiden müteşekkil olması kararın
dadır. Beş kişi olarak tesbiti hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

Arkadaşlarımız parti vaziyetine göre adayla
rını verirlerse hemen seçime geçeriz. 

Ne kadar müddetle arattırma yapacakları oy
larınıza sunulacaktır. Bir ay müddetle araştırma 
yapmalarını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Mehmet Turgut, müddet hakkında mı 
konuşacaksınız? 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Oylarnış bulunduk. Eğer heyet 
müddetin kâfi gelmediği hakkında rapor verirse 
tekrar artırırız. 

Adayları bulamadığımız için seçimi yapamı
yoruz. 

Partilerin bir araya gelip namzetleri tesbit 
etmesi lâzım. 

Gündeme devam ediyoruz. 

7. — Ticaret Bakanı Muhlis Ete ile Dışiş
leri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in, haşhaş 
ekimi ile afyonun istihsal, milletlerarası tica
ret, toptan ticaret ve istimalinin tahdit ve tan
zimine dair protokolün onaylanması hakkında
ki kanun tasarısının geçici bir komisyonda gö
rüşülmesine dair önergeleri (1/403, 4/180, 
4/181) 
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BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Haşhaş ekimi ile afyonun istihsal, Milletler

arası ticaret, toptan ticaret, ve istimalinin tah
dit ve tanzimine dair Protokolün onaylanması 
hakkındaki kanun tasarısının, müstaceliyetine 
binaen, Ticaret, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Tarım ve Dışişleri komisyonlarından seçilecek 
üçer üyeden müteşekkil 'geçici 'bir komisyonda 
tetkikini saygılarımla tasviplerine arz ederim. 

Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu: 1953 Afyon Protokolünün onaylan

masının uygun bulunması muamelelerinin ça
buklaştırılması, 

23 Haziran 1953 tarihinde Ncw - York'ta im
zalanan «Haşhaşın ekimi ile Afyonun istihsal, 
milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve istihsali
nin tahdit ve tanzimine dair Protokol», Yuna
nistan'ın, ahiren, üçüncü müstahsil Devlet ola
rak katılma belgesini Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterliğine tevdi etmesi üzerine, 6 Mart 1963 
günü yürürlüğe girmiş olacaktır. Protokolün 
6 ncı maddesi afyon ticaretini anılan Protokole 
Taraf olan Devletlere inhisar ettirdiğinden, bu 
Protokole derhal katılmadığımız takdirde, 6 
Mart 1963 tarihinden itibaren afyonlarımı
zı satamamak gibi bir durumda kalacağımız aşi
kârdır. 

Bahis konusu Protokolün Dışişleri, İçişleri, 
Ticaret, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yardım ko
misyonlarında ayrı ayrı görüşülmesi uzun za
man alacağından, onaylanmasının uygun bulun
ması muamelelerinin çabuklaştırılmasını temi-
nen, kanun tasarısının geçici bir karma komis
yonda incelenerek ivedilikle Millet Meclisinde 
görüşülmesini tensiplerine saygılarımla arz ede
rim. 

Dışişleri Bakanı 
Feridun Cemal Erkin 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gülek. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş

larım, huzurunuzda okunan tezkere, gayet ace
le olarak bu Afyon Anlaşmasına katılmazsak, 
afyon ticareti yapamıyacağımıza dairdir. Bu
nun için, hemen bir komisyon kurulması isteni
yor. 
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iniyorum. Kabul edenler... rjtmiyenler... Kabul 
edilmiş, geriverilmiştir, efendim. 

9. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kay itli i 
Gebze 15. Mat. Top. Tb. da er Ahmedoğlu, E ini
ne'd en doğma 1.1. 1932 doğumlu İzzet Sivas
lı ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, hane 
2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aym bir
likte er IFüseyinoğlu, Zelihadan doğma 12 Nisan 
1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm, cezasına çarptı
rılmaları hakkındaki Başbakanlık tezkeresinin 
geriverilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/439, 
3/519) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Moi; :\Q _ ı ı . i9fio tarjhH ve f>/4 - 5285 sayılı 

yazımıza; 

Ölüm cezasına hükümlü İzzet Sivaslı ve Ali 
İlgaz haklarında olup hükümlülerden Ali İl
gaz'ın karar tashihi talebi dolay isiyle incelen
mesi iktiza eden adı geçenlere ait mahkûmiyet 
dosyasının iade edilmesi, Adalet Bakanlığının 
f> . 3 . 1968 tarihli ve 534.'i sayılı tezkeresiyle is
tenilmektedir. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
t sırı et İnönü 

Başbakan 

BAŞKAN" - - Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiş, dosya ge
ri verilmiştir. 
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Bunun acaba, yeni mi farkına varıldı? Ne

den zamanında Meclise getirilerek normal ko
misyonlardan geçirilmez ve iyice incelenerek ka
nun çıkmaz? 

Lütfen izahat istirham, ediyorum, saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Ticaret 'Bakanı veya Dışişleri 
.Bakanı buradalar un? (Yok sesleri) Hükümet 
adına, bu iş hakkında konuşacak var mı? Ilyas 
Bey? 

BAYINDIRLIK BAKANİ İLYAS SKOKlN 
(Ankara) —„Tarım Bakanlığı ile ilgilidir. 

BAŞKAN"-— Tarım Bakanı, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı burada yoklar. Hükümet ol
madığı için gelecek Birleşime bırakıyorum. 

8. —- Karacabey ilçesi Sarıbey islâm köyü 
hane 88, cilt 32 >ve sayfa 187 nüfusuna kayıll-ı, 
Ahmedoğlu, Sabriye'den doğma, 19 . 10 . 1931 
doğumlu Kesrim Özkan ile yine Karacabey il
çesi, Yeni Sarıbcy köyü nüfusunun hane 5, cilt 
25 ve sayfa Kil sayısında kayıtlı, Sevketoğlu 
Nazmiye'den doğma, 192(i doğumlu Hasan Gü
ney'in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında
ki Başbakanlık tezkeresinin geriverilmesine da
ir Başbakanlık tezkeresi (3/502, 3/518) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini oku
tuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1 . 2 . 19G3 tarihli ve H/4 - 639 sayılı 

yazımız; 
Hasan Güney ile Kerim Özkan'ın ölüm ceza

sına çarptırılmalarına dair olup bu kere hüküm
lülerden Hasan Güney vekili avukat tsmet Çır
pan tarafından karar tashihi talebinde bulunul
masından dolayı incelenmesi iktiza eden adı ge
çenlere ait mahkûmiyet dosyasının iade olun-
ması hususu, Adalet Bakanlığının 28 . 2 . 3963 
tarihli ve 4821 sayılı tezkeresiyle istenilmekte
dir. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 

tsmet İnönü. 
Başbakan 

BAŞKAN — Başbakanlık, ölüm cezası ile il
gili dosyanın geriverilmesini talebediyor. Gün
deme alındığı için geriverilmeyi oylarınıza su-

10. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/523) 

BAŞKAN —- Bir izin tezkeresi var, okutuyo
rum. , 

Genel Kurula, 
Aşağıda adları yazılı Sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 18 . 3 . 1963 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad S irmen 
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Bolu Milletvekili Turgut Çulha, 20 gün has

talığına, binaen 3 . 2 . 1963 tarihinden itibaren. 
Kırklareli Milletvekili Fikret Filiz, 1 ay has

talığına binaen 5 . 1 . 1963 tarihinden itibaren". 
Sinop Milletvekili Haşini Tan, 23 gün, hasta

lığına binaen 1 . 2 . 1963 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Tekrar okutup ayrı ayrı oyla

rınıza sunacağım. 
Bolu Milletvekili Turgut Çulha, 20 gün has

talığına binaen 3 . 2 . 1963 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Mtmiyenler.,. 

Kabul edilmiştir. 

1. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil-
v ehilleri Cevad O dy akmaz ve (İüner Sarı-
sözen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış 
münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu '(2/270) (S. 
Sayısı : 313 ve 313 e ek) 

BAŞKAN — Bunun taliki talebine dair Ko
misyonun bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemin «öncelikle görüşülmesi ka
rarlaştırılan işler» e ait III ncü maddesinin 1 nci 
sırasında yer alan «Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkın
daki kanun teklifi» niıt görüşülmesinin, • Yüce 
Meclisi tenvir için Dışişleri Bakanlığından Ko
misyonumuzca talebcdilmiş olan bâzı ek bilgiler 
gelinceye kadar geciktirilmesini rica ederim. 

fıcejci Komisyon 
Adına 
Sözcü 

istanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Efendim, Coşkun Kırca arkada
şımızın önergesini okuttum. Önergeyi kaimi eden
ler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Tüzük gereğince, bir defa görüşülecek işleri 
mütalâaya başlıyoruz : 

2. — Niğde Milletvekili Asım Üren ve 20 
arkadaşının, 5131 saydı T. V. Emekli Sandığı 
Kanununun muaddel 6 i ncü maddesiyle aynı 
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Kırklareli Milletvekili Fikret Filiz, 1 ay has

talığına binaen, 5 . 1 . 1963 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Utmiyenler... 
Kabul edilmiştir* 

Sinop Milletvekili Ilaşim Tan, 23 gün hasta
lığına binaen 1 . 2 . 1963 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... KtmiyenİOr... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim; öncelikle görüşülecek işlere geçiyo
ruz. 

kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve' 6306 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, T. (\ 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 
«A)» fıkrasından sonra bir «E» fılrası eklenme

si hakkında kanun teklifleri ve (İeçici Komis
yon raporu (2/67, 2/117, 2/133, 2/163) (S. Sa-
y'ısı : 359) (1) 

BAŞKAN — Raporu oklııyorum. 

(C.eçiei Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Lütfen (Üeçiei Komisyon yerini 
alsın. 

Rapor hakkında konuşmak istiyen arkadaşı
mız var mı?.. Yok. Tekliflerin reddi hakkındaki 
raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ki
miydiler... Kabul edilmiş, teklifler reddedilmiş
tir. 

3. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ile istanbul Milletvekili Mahmut Kıza Ber-
tan'ın inhisar beyiyelerinin üçte birlerinin 
harb malûllerine ve şehit, dul ve yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair olan 1485 sayılı Kanu
nun 5755 saydı Kanunla değiştirilen 4 ncü nutd-

(1) 359 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadvr. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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desinin tadili hakkında kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (2/79) '(S. Saym : 360) (1) 

BAŞKAN — Rapora okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen ar

kadaşımız var mı?... Yok. Reddi mutazammın olan 
raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş, teklif reddedilmiş
tir. 

4. — T. B. M. M. Muhasebesinin 1962 yılı 
Eylül, Ekim ve Kasım ayları hesabı hakkında 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/16) 
(S. Sayısı : 85) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum : 
(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Kocaeli Milletvekili Haklan Kısayol ve 
iki arkadaşının, nakil vasıtalarında emeklilere 
yapılacak tenzilât hakkında kanun teklifi ve 
İçişleri, Ulaştırma ve Plân komisyonları rapor
ları (2/49) (S. Sayısı : 86) (3) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum.: 
(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon raporu hakkında 

konuşmak istiyen arkadaşımız var mı? 

HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAıV — Buyurun Beyefendi. 

HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Muhte
rem Başkan ve kıymetli -arkadaşlarım; 

Huzurunuzda görüşülmekte olan kanun tek
lifi, hayatlarını Devlet hizmetine vakfetmiş 
insanların, ömür tükettikleri bu hizmet sonun
da artık vücutlarından istifade kabil olmadı
ğı zaman, emekliye ayrıldıkları halde, bir 
yerden diğer bir yere seyahatlerinde, çoluk-
çoeuğunu görmek m aks adiyle ihtiyar edecek
leri ve her insanın tabiî hakkı olan bir yere 
gitmek istediklerinde Devlet kara ve deniz va-

• (1) 360 S. Sayılı basma/yazı tutanağın su
nandadır. 

(2) 85 S. Saydı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 86 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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sıtalariyle, beledijye nakil vasıtalarında ten
zilâtlı seyahat edebilmelerini temin maksadiy-
lo teklif edilmiş idi. 

Yüksek malûmlarıdır k i ; bir insan memu
riyet hayatı sırasında kademeler halinde yük
seleceği en son barem derecesine göre, ken
disine hazırlıyacağı hayat standardı ile evi
ni, çoluk - çocuğunu geçindirmek ve bu se
viyede hayatını düzenlemeye alışmıştır. 

Emekliye sevk edilen şahıs alıştığı bu 
son barem derecesindeki hafyat standardının 
birdenbire % 50 veya 60 nisbetinde dununa 
düşer. Bir başka deyimle, rakam olarak ifa
de etmek icabederse bin lira maaş alan bir 
memur, emekliye sevk edildiği zaman maaşı 
otomatikman 500 liraya düşer yani eline 500 
lira geçer. Bu halde, hayat seviyesi ve stan
dardı alışagelmekte olduğu hayat seviyesinin 
birdenbire 1/2 nisbetine düşer. Evli çoluk-
çocuk sahibi, çocukları okulyan bir insan, bu 
yüzde 50 azalma imkânları içinde geçinmekte, 
kabul etmek lâzımdır ki, bir hayli zorluk çe
ker. Bunun ne demek olduğunu anlatmak 
için emekli zümreleriyle temas etmek veya 
emekli olmuş bulunmak lâzımdır. Yakınla
rından emekliye ayrılmış bulunan kimseler 
de, bunu pekâlâ takdir edebilirler. 

Şimdi hâl böyle olduğuna göre, devletin 
mer'i mevzuatına göre, bir kısım vatandaşlar; 
ezcümle, öğretmenler, subaylar, sporcu ka
fileleri, gazeteciler, bütün bu devlet nakil 
vasıtalarında, gerek Deniz Yolları gerek Dev
let Demir Yollarında bir kısım indirimlerden 
faydalanmaktadırlar. 

Buna mukabil ömür boyunca hayatını mun-
• hasıran devlet hizmetine hasretmiş, bu yolda 
hayat ve varlığını harcamış ve sonunda al
makta olduğu ücreti de yarı yarıya elinden 
alınmış memur veya işçi emeklisi vatandaşla
rımızın bu azalan malî imkânları karşısında 
kendilerinden nakil vasıtalarına tam ücret 
ödiyerek seyahat etmesine rıza göstermek hiç
bir suretle kadirşinas olması icabeden devlet 
ve hükümetler tutumu ile bağdaştırılamaz., 
iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan ve 
muayyen kanun statülerine tabi bulunan me
mur ve müstahdemleri ile öğretmenlere, spor
culara, subaylara, talebelere, gazetecilere bir
takım tenzilât tanınırken, diğer vekâletler ve 
müesseselerde çalışmak suretiyle hayatını dev-
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let hizmeti uğruna harcamış ve sonunda da 
maddi imkânları yüzde 50 eksilmiş bir zümre
ye bu hakkı şü mevzuat vciya kararname ile 
tanımamak, kanaatimizce adaletsizlik olur. 
Devletin ve Hükümetin, kendisine ömür bo
yunca hizmet eden insanları tekaütlüğünde 
vikaye etmesi, ona birtakım imkânlar tanıma
sı, onu himayesi altına alarak senede bir -
iki defa şuraya, buraya, çocuklarını veya 
torunlarını ziyarete gitmesini temin etmesi 
yolunda bir tenzilâtı kabul etmesi hem Hükü
metin ve devletin bir veeibesi hem de bir vic
dan borcudur. Memur zümresinin ilerde âki-
betinin ne olacağı hakkında emniyet bahşc-
dici bir hareket olur. 

Kaldı ki, gene bu kabil iktisadi Devlet 
Teşekküllerinden bir tanesi olan Devlet De
mir Yollarının kendi mensuplarına, çalıştığı 
müddetçe bedeva seyahat imkânı tanıdığı gibi, 
emekli olduktan sonra da geıle bedava seya
hat imkânları bahşeden kararları vardır. Dev
let Demir Yollarından emekliye ayrılmış me
murlar, emekli olduktan sonra dahi, . sene
de muayyen bir süre, Devlet Demir Yolların
dan meccanen istifade edebilmektedirler. 
O halde, meselâ, devlete hizmet vazifesini, 
Millî Müdafaa Bakanlığında, Maliye Bakan
lığında hizmet gören bir vatandaş ile Ulaş
tırma Bakanlığında, Devlet Demir Yolları 
Umum Müdürlüğünde, veya Denizcilik Ban
kası Umum Müdürlüğünde hizmet gören bir 
vatandaş arasında fark yaratmamak icabeder. 
Maliye Vekâletinde çalışan bir arkadaş, nasıl 
devlet için bütün ömrünü tüketiyorsa, o da 
Ulaştırma Bakanlığı camiasında hizmet gö
ren, devlete hizmet eden vatandaş kadar 
emekliye ayrıldıktan sonra, onlara tanınan 
seyahat imkânlarından bunların da istifa
de etmesi tabiîdir ve lâzımdır. 

Biz vekâletlerarası hizmetleri tefrik et
memek ve bütün devlet hizmetinde olan me
mur ve müstahdemlere aynı hakkı tanımayı 
prensip olarak kabul edersek; hem memur, 

,müstahdem ve işçilerin devlete güveni artar, 
hem de devlet, en basit tabiriyle, kendisine 
hizmet eden insanlara hakşinaslık vecibesini 
yerine getirmiş olur. Devletin kendisine hiz
met- eden zümreyi mutlaka siyanet etmesi, 
koruması, onlara insani hakları tanıması va
zifesi olmalıdır. 

1Ö.3.1963 0 : 1 
Bu kanun tasarısiyle, encümenlerin nok

tainazarına göre; İktisadi Devlet Teşekkül
leri zaten zarar etmektedirler. Binaenaleyh, 
emeklilere de ayrıca bir tenzilât tanınırsa bu 
zarar büsbütün artar denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; kabul edersiniz ki, 
yer yüzünde hiçbir memlekette âmme vazifesi 
gören müesseseler kâr etmezler. Her yerde hal
kın lehine çalışan müesseseler mutlaka zarar 
ederler. Fakat işte bunun kutsiyeti, âmme hiz
meti görmesindedir. Zararlarını da hükümetler 
muhtelif yol ve formüllerle telâfi eder. Bu kâr 
zihniyetini, bizde de bu âmme müesseselerinden 
kaldırmak, mutlaka yerinde ve doğru bir hare
ket olacaktır. «Zarar ediyoruz» diye emeklilere 
birtakım haklar tanımaktan vazgeçmek, doğru 
bir hareket değildir. Kaldı ki, yüksek malûmla
rı olduğu veçhile son zamanlarda Devlet Demir
yolları tarifelerinde bir kısım indirme yapılmış
t ır ; ,'ebep : Şimdiye kadar uğradıkları zararı 
bu suretle telâfi etmektir. Halk Devlet Demir
yollarının pahalılığından mütevellit seyahat im
kânlarını kara nakil vasıtaiâriyle diğer otobüs 
işletmelerine aktardığı için Devlet Demiryolları; 
boş giden trenlerine, yolcuları tekrar celbetmek 
maksadiyle birtakım tarife indirmeleri yapmıştır. 
Tekrar arz ediyorum; bu zararı telâfi etme yo
lunda yapılan indirme dolayısiyle celbettiği yol
cularla. beraber, yine emeklilere tenzilât tanıdı
ğı takdirde emekli zümresinin D. D. Yollarını ve
ya Devlet Denizyollarını tercihi cihetiyle, D. 
Demiryollarının zararı artmış değil, aksine büs
bütün hafiflemiş, olacaktır. Bundan mütevellit 
D. Demiryollarının zarar etmesi değil, büsbütün 
kârı bahis mevzuudur. 

Muhterem arkadaşlarım; tekrar ediyorum, 
emsalleri olmasa üzerinde durmıyacağız. Vekâ
let olarak, Hükümet olarak, nasıl öğretmenlere, 
als'kerlere, ItalebeHere, igiazetecilere, sporcu ka
filelerine blürtialkım ıtenailât tianıyorsiak, bü
tün ömrünü Idevilet ' hizmetimde çürütmüş ve 
bütün varlığımı dlevlelte halsretimiş bir in
sana artık vücudundan istifade edilmez 
Mayid'iyille hizımett ıdlişı bırakılan memur ve 
işçi emeMlsli vatandaşHarımıza devletin seya
hat kolaylıkları tanıması şart ve kaçınılması im
kânsız bir sosyal adalet ve hakşinaslık vecibesi-
diı*. 

Heyeti âlinizin, komisyonun muhtelif nokta i 
nazarlara göre serd ettiği mütalâalara iltifat et-
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miyerek, kanun teklifinin kabulü lehinde reyle
rini ihtimal etmesini istirham eder, hepinizi hür
metle .selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Rapor hakkında başka konuşmak 
ist iyen arkadaşımız var mı? Buyurun Hilmi 
Bey. 

HİLMİ AYD1NÇEK (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlarını; benden evvel konuşmuş olan Sa
yın Hâldan .Kısayol'un beyanatına bendeniz bir 
hususu ilâve etmek için çıkmış bulunuyorum. 
Malûmuâliniz, emeklilik işlemine tabi kılınmış, 
ömrünü, memleket hizmetine vakfetmiş olan bu 
vatandaşlarımızın yaşları; hepsinin 50 niıı üze
rinde, 60 ve hattâ daha üstünde bulunmaktadır. 
Bu bakımdan bu yaşlı kimselerin bugüıı maddL 
imkânları azalması karşısında mecburen senede 
bir ve iki defa yapmak zorunda kalacakları bu 
seyahatleri bugünün birbirleriyle rekabet halin
de olan otobüsleriyle yapmaları onların' ihtiyar
lıklarında zuhur etmiş olan hastalıklarına bir has
talık daha katmak, onların sıhhi durumlarını 
rencide etmek gibi bir hâdiseye sebebolur. Hü
kümet olarak, vatandaş olarak, bunların sıhhi 
durumunu, sağlık vaziyetini göz önünde bulun
durmak, bir içtimai vazifedir, bir insani vazife
dir. Mesleklerinden uzaklaşmış olan bu zevatın, 
evvelce içlerinde hizmet ettikleri müesseselerde 
tam tarifeye tabi tutulmaları, onların moralleri- ,' 
ne de bir darbe olur mahiyetindedir. Bu bakım
dan,' bu kanunun, komisyonların noktai nazarı 
ne çil ursa olsun, Her şeyden evvel insani," içtimai, 
moral ve sıhhi vaziyeti bakımından göz önünde 
tutularak Heyeti Umum iyenin kanun .lehinde .' 
oy vermesini istirham eder hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — İçişleri ve Ticaret komisyonları
na seçilecek üyeler için oy kullanınıyan arkada
şımız var mı efendim? Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif heyetini teşkil eden üç. arkadaşımız lüt
fen vazifelerine başlasınlar. 

Buyurun Komisyon. 
IMJAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 

HİKMET ONAT (Ordu) — Muhterem arka
daşlarını, hu tasarı; sırasiyle; İçişleri, Ulaş
tırma ve Bütçe . komisyonundan • geçmiştir ve 
görüyorsunuz ki ; 3 komisyon da bu teklife iş
tirak etme imkânını (bulamamıştır. Gerekçe
de belirtildiği gibi; tenzilât yapılması isteni
len (müesseseler, İktisadi Devlet 'Teşebbüsleri, 
anonim şirketler ve muhtar belediyelerdir. 
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Bunların hepsi de zarar'içindedir. Bir memur 
vazife görürken bir yerden diğer bir yere 
nakleditirse tzaten harcırahını alır, emekliye 
sevk edilen 'bir memur için, artık harcırah 
gibi hir şey mevzubahis değildir. 

Pcrmili tarifeye gelince; Yüksek Heyetini
zin malûmudur ki, bugünkü düşünce ve davra
nış, bu pcrmili tarifelerin, tenzilâtlı tarifele
rin kaldırılması yolundadır. Emeklilerin mad
di imkânları yoktur. Kendilerine tenzilâtlı 
tari'fe veya 'bedava seya'bait imkânı verirsek, 
bu takdirde, memle'kette emekliler kadar mad
di imkânı olmıyan vatandaşlar vardır ki, 

•onlara da bu usulü tatbik etmek icabeder. Bu 
itibarla, arz ediyorum, gerek Ulaştırma Ko
misyonunda, gerek Bütçe Komisyonunda, ar
kadaşlarımızın. bu hayırhah, teklifleri enine 
boyuna mütalâa ve müzakere edilmiştir, fakat 
imkân bulunanıamıştır. Bu itibarla, kabul bu
yurmanızı hassaten istirham ediyorum. 

BAŞKAN — İlâdan ;Kısayol ve iki •arkada
şının teklifinin reddini mutazanMiıın 'olan Ko
misyon. raporunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş, 
teklif reddedilmiştir. 

6. —' Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkın-
kıki 3312 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/256) (M. Meclisi : 
S.- Sayısı : 116) (1) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Sözcüsü Or-
han Apaydın arkadaşımızın bir önergeleri var, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin (56 ııcı maddesinde yer alan «Dış

işleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki 8312 sa
yılı Kanuna ek kanun tasUi-ısıp m a sözlü soru
lardan. evvel, diğer - mevzulara ta'kdimen ve 
ivedilikle görüşülmesini az ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Aydın 

Orhan Apaydın 

BAŞKAN — Efendini; bir noktayı arka
daşların dikkatine arz edelim; "aldığımız bir 
kararla sözlü soruları Çarşamba günü konuşa-

(!) 116 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nunddldır. 
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cağımızı tesbit etmiştik. Onun için de zaten 
sözlü sorulara geçmezden evvel kanun tek
lif ve tasarılarına 'başladık. Arkadaşımızın tek
lifi, gündemdeki sıralardan daha önceye 
almak hususu olacaktır zannediyorum, öyle 
mi Orhan Bey? 

ORHAN APAYDİN (Aydın) — Evet elen
dim. 

BAŞKAN — Evet, en son maddede olan 
'tasarıdır, teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.yrEtmiyeni er... Kaibul edilmiştir. 

öncelik teklifi kabul edilmiştir. 
Hariciye Vekili veya onun adına... 
Sayım Feyzioğlu bulunacaksınız. 
Tümü üzerinde söz istiyen arkadaşımız var 

mil.. 'Buyıı'rııiı Oğuz Oran. 
OĞUZ ORAN (İstanbul) — Muhterem -ar

kadaşlarım ; Ortak Pazarı temsil eden Camia 
devletleri nezdinde, daimî bir misyon ku
rulması hakkında huzurunuza getirilmiş olan 
kanun teklifi, kanaatimce geç k&lmış bir tek
liftir. 

Böyle bir teklifin çok daha evvel huzuru
nuza getirilmesi zaruri idi. Malûmunuzdur ki, 
1958 senesinde, Ocuk ayında meriyete girmiş 
olan Roma Anlaşması neticesi Avrupa'da, si
yasi entegrasyonun temel yapısını teşkil eden, 
iktisadi entegrasyon fikrinin hir nüvesi ola
rak altı devlet arasında imzalanmış oran 'hu 
Ortak Pazara katılmak üzere Türkiye de te-
şe'bbüsto bulunmuş idi. O zamandan, 'bu zamana 
yapılan müzakerelerin diğer memleketler Ba
kanlar seviyesinde temsilciler gönderdikleri 
halde; bizim, müsteşarlar seviyesinde temsiLci-
ler göndermiş olmamızdan, şimdiye kadar çok 
arzu etmiş olduğumuz Ortak Pazara kaJtılnra 
hususu - henüz tekevvün etmemiştir. Bunun se
beplerinden 'biri - Ortak Pazarın merkezi Brük
sel'de bizim daimî bir misyonumuzun bulun
mayışı 'olmasıdır. Arkadaşlarım, Avrupa'nın 
dışında olan memleketler dahi Brüksel'de duimî 
misyonlar kurmuşlardır. İran'ın, israil'in hattâ 
Cenubî - Amerika'nın birçok memleketleri, bu
gün Brüksel'de bürolar kurmuşlar, Ortak Pa
zarla ticari münasebetlerini geliştirmeli için 
gereken 'bütün çalışmaları yapmaktadırlar. 
Ortak Pazara müşarik üye olarak katılmak ta
lebinde bulunan, arzusunda bulunan ve Türki
ye'nin Avrupa'da yerinin 'bir kere daha tescil 
edecek böyle 'bir kararın temsilcisi vazifesini 
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görecek ve orada Türkiye lehinde çalışabile
cek bir misyonun kurulması, bulunması şarttır. 
Geç (bile kalınmıştır. Bu kanun teklifinin kabul 
'edilmesini saygılarımla rica ederim. (Bravo ses
leri.) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde konuşmak isti
yen başka arkadaş var mı?. Sayın Tosbi, buyu<-
run. 

SAURETTtN TOSBİ (Kütahya) •— Muhte
rem. arkadaşlar, Ortak Pazar mevzuu hakkında
ki memleketin mukadderatiyle çok yakından 
alâkalı bir mevzu... Bunu, memleket içerisinde, 
bilhassa Meclis huzurunda lâyıkiyle teşrih et
meden, Ortak Pazara dâhil olduğumuz takdirde 
bundan doğacak fevaid, aksi halde doğacak 
mahzurlar Meclis huzuruna getirilip münakaşa 
edilmeden, sümmettedarik zaten adcdleri nor
malin fevkinde olan yeni heyetlere bir yenisi
nin daha ilâvesi bence son derece mahzurludur. 
Bu mevzuu memleket içerisinde, bununla alâ
kalı mahafil nezdinde dahi tetkik edilip-karara 
bağlanmamıştır. Hükümete sorarsanız, «Odalar 
Birliği, Ticari mahafil ve vekâletler arasında bu 
mevzu görüşülmüş, bir karara bağlanmıştır» 
diyecektir. Fakat bizzat benim Odalar Birliğin
de yaptığım tetkikatın neticesi bu.makamın-da
hi bu hususun doğuracağı mahazir ve t'evaidi 
hususunda bir karara henüz varmadığı merke
zindedir. Bu suretle yeniden misyonlar ihdasına 
sebep nedir? Nihai sonuç belli olmadan salâhi-
yetsiz kimselerin dışarıya gönderilmelerinde isa
bet yoktur, ttalâhiyetsiz demekten kasdını şu
dur: Burada en salahiyetli unsur, Millet Meclisi 
ve bilâhara Hükümettir. Muhtelif vesilelerle ben 
bu hususları burada dile getirdim. Hükümet bu 
meseleyi Meclise getirsin, izahat versin diyu-. 
runı. Bu zaruret yerine getirilmeden mesele ko
misyonlarda ve Umumi Heyette tezekkür edilip, 
memleket menfaatlerine en elverişli düşecek bir
li al tarzı bulunmadan, bu hususta verilecek her 
peşin karar ve girişilecek her mevsimsiz dem arş 
bizim için ilerde zararlı neticeler tevlidedebilir. 
Bu mevzuda çok hassas ve temkinli davranmak 
mecburiyetindeyiz. 

Halbuki bugün bizzat Büyük Meclisi teşkil 
eden sayın milletvekillerinin galip bir ekseriye
ti Müşterek Pazar mevzuunda gereği kadar 
oriyante değildir. Çünkü Hükümet mevzuu kâ
mil olarak Meclise getirmemiş ve zaruri olan 
araştırmalar yapılmamıştır. Müşterek Pazara 
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girdiğimiz taktirde bundan doğacak faydalar
dan veya bundan mütevellik olacak zararlar
dan haberdar olmıyan birçok arkadaşlarım 
var... Bütün söylenilenlere rağmen elimizde dö- ' 
kuman olmadığı için tam bir kanaat ve itmi
nan sahibi değiliz. İçinizde oriyantc olanlar 
varsa lütfen Heyeti Celileyi tenvir etsinler. Ni-

' çin misyon gönderiyoruz? Fonksiyonu nedir? 
Bunlardan haberdar olalım. Ondan sonra, bu 
misyonlar azaltılsın; Türkiye'nin dışarıdaki 
muhtelif temsilcilerinin adedini tetkik edecek 
olursanız büyük devletlerin gönderdiklerinin 
çok fevkinde heyetlerle orada temsil edilmek
te olduğumuzu görürsünüz. Bundan maalesef 
israftan başka hiçbir müspet netice elde edile
mediği de hâdiselerle ortaya çıkmış bulunuyor. 
Gaye bir kısım iltimaslı memurların dış mem
leketlerde sinekür yapmalarını sağlamak değil, 
fakat cidden bilgi ve liyâkate sahip elemanlarla 
memleket menfaatlerini korumak ve asgari mas
rafla âzami faydayı temin etmektir. Mâruzâ
tım şimdilik bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Apay
dın. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 
APAYDIN (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Sadrettin Tosbi arkadaşıma bir noktada 
cevap vermek isterim. Müşterek Pazara Ortak 
Üye olmamız faydalı mı yoksa mahsurlu mu?.. 
Bu ayrı bir mesele. Bir de Müşterek Pazar neo
dimle daimî delegelik ihdası, bu da ayrı bir 
mevzudur. Malûmuâlileri Müşterek Pazar de
diğimiz teşekkül altı Devletten müteşekkil bir 
birliktir, iktisadi bir birliktir. Siyasi bir birlik 
şeklinde inkişafa doğru gidiyor. Bu devletler 
bizim ticari münasebetlerimizde birinci plânda 
mevkii olan devletlerdir. Bu bakımdan bu dev
letlerle münasebetlerimizin daha koordinc bir 
şekilde idamesi zaruridir. 

Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım; Ortak Pa
zarla üyelik şeklinde bir irtibatı olmıyan devlet
ler dahi Müşterek Pazar nezdinde daimî dele
gelikler ihdas etmişlerdir. Bu bakımdan Dışiş
leri Bakanlığı Teşkilâtına bağlı olarak bir dai
mî delegelik ihdası zaruridir. Bu, Müşterek Pa
zara iltihak mevzuu ile ayrı olarak mütalâa 
edilmesi lâzım gelen bir meseledir. Hürmetle
rimle arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı Sayın 
Feyzioğlu. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) 
— Saym Başkan, sayın arkadaşlarım; bir endi
şeyi izale etmek için huzurunuzu işgal ediyo
rum. 

Biraz evvel konuşan sayın arkadaşımız, Or-
ta'k Pazara girmenin fayda ve mahzurları hak
kında Türkiye Büyük Millet Meclisi kâfi de
recede aydınlatılmadan Ortak Pazar nezdinde 
bir daimî delegelik ihdas etmenin doğru olmı-
yacağmı ifade ettiler. 

Bir defa, Ortak Pazar konusunda Birinci 
ve İkinci Karma hükümetlerin 'tesbit edilmiş 
vo birbirinden farklı olmıyan »bir politikaları 
vardır. Bu politika Yüksek Meclise nıütaaddit 
vesilelerle izah edilmiştir. Gerek bütçe müza
kereleri sırasında, gerek bunun dışında dış 
politika müzakereleri vesilesiyle genel görüşme 
sırasında etraflı olarak Yüksek Meclise Hü
kümetçe, müzakerelerin seyrinin imkân verdiği 
ölçüler içinde izahat verilmiştir. Fakat bu 
böyle olmasa ve halen Ortak Pazarla aramızda 
çok ilerlemiş müzakereler bulunmasaydı dahi 
Türkiye'nin Ortak Pazar nezdinde temsili 
bir zaruret idi, Nitekim Saym Sözcü arkadaşım 
Orhan Apaydm'ın 'biraz evvel beyan ettik
leri' gibi, Ortak Pazar nezdinde 'bugün, yalnız 
üye olan altı Devlet ve ortak üye olan Yuna
nistan daimî temsilci bulundurmuyor. Ortak 
Pazara girmeyi ve tam üye olarak ve associe 
üye olarak girmeyi hiç hatır ve hayalinden ge-
çirmiyen birçok Avrupa, Asya, Afrika devlet
leri, Ortak Pazar 'bir vakm olarak ortada bu
lunduğu için ve bir ayrı hükmi şahsiyetle on
ların iktisadi hayatına müessir 'birtakım faa
liyetlerde bulunduğu için bu faaliyetleri ya
kından takibetmek, merkezlerini haberdar et
mek, müzakerelerde bulunmak için orada daimî 
delege bulundurmaktadırlar. 

Türkiye Ortak Pazara üye olsa da, olmasa 
da, Ortak Pazar bizi hirinci derecede ilgilendi
ren bir kuruluştur. . Yunanistan'ın Ortak Pa
zara üye olması ile, filân Devletin üye olması 
veya olmaması ile bizim ihracatımız, 'bizim ik
tisadi hayatımız şu istikamette veya 'bu isti
kamette tesir altında - kalacaktır. Bu itibarla 
bu teşekkül nezdinde olanı, biteni yakından 
takilbedcm yetkilileriyle Türkiye Hükümeti, 
Türkiye Devleti adımı temasta bulunup bilgi 
alabilen, Türk Devletinin görüşünü gerektiğin-

- 312 -



M. Meclisi B : 59 
de yetkili olarak ifade edebilen bir daimî 
delegeye çoktan beri ihtiyaç duyulmuş ve bun
dan sekiz ay önce Yüce Meclise bir kanun 
tasarısı Hükümetçe sunulmuştur. 

Şu kadarını arz edeyim ki, Ortak Pazarla 
inkitaa uğramış olan müzakerelerin yeniden 
düğümlenmesi için Brüksel'e yapılan ziyaret 
«ırasında açıkça Ortak Pazarın Dışişleri Ba
kanı durumunda olan Mösyö Rey; «Türki
ye'nin, bir taraftan Ortak Pazarla müzakere
lerde bulunmayı isterken, böyle bir talebi olmı-
yun memleketler burada büyükelçi bulundu
rurken, hâlâ bir temsilcilik ihdas etmemiş ol
masını anlıyamıyorum» demiştir. 

Binaenaleyh, bu bir zarurettir, gecikmiş bir 
zarurettir, bu daimî delegeliğin ihdasına kesin 
olarak lüzum vardır. Saygılarımla, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosbi. 
SADRETTÎN TOSBİ (Kütahya) —Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı hepimizin bildiği üzere, 
keza beni teyjden Ortak Pazarın hayati ehem
miyetine işaret buyurdular ve dediler ki, «sı
rası geldikçe, umumi görüşmeler sırasında, büt
çe müzakereleri sırasında imkânların elverdiği 
nisbette bu mevzua temas edildi. Meclis de 
bu bakımdan bundan haberdar olmak icabe-
der.» 

Arkadaşlar, burada ben büyük bir tezada 
işaret etmek -istiyorum, Ortak Pazar mev
zuu bu memleketin müstakbel iktisadiyatında, 
nesiller boyunca ehemmiyetli tesirler icra 
edecek olan bir mevzudur. Bu mevzu, bütçe 
müzakereleri sırasında imkânın elverdiği nis
bette, veyahut umumi görüşme sırasında ke
nardan ve imkân bulunduğu nisbette Yüce 
Mecliste görüşülecek bir mevzu değildir. 'Bu
nun en dakik, en hurda teferruatına kadar tet
kik edilip, neticelerinin ne olabileceğinin Hü
kümet tarafından tesbit edilip Meclise arz 
edilmesi, Meclisin yine bu mevzuu tetkik et
mek üzere, çünkü- bizim teşriî devremizin de
ğil, bizden sonra gelecek olan teşriî devrele
rin de değil, ilâyevmil kıyame demiyeyim ama, 
uzun seneler üzerinde tesir icra edebilecek 
bu mühim karar muvacehesinde Meclisin son 
derece hassasiyetle durup, encümenler teşkil 
edip bu mevzuu tetkik, etmesi, doğabilecek 
neticelerin Heyeti Âliye tarafından da ince
den inceye müzakere edilmesi ve bir karara 
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bağlandıktan sonra neticeye göre buraya gi
rilip girilınemesine karar verilmesi, karar 
verildikten sonra da icabı ne ise bunun icrası 
gerekir. Bizim tutumumuz da ta Meclis açıl
dığı günden beri ortada. Burada dilimin dön
düğü kadar ifade etmek istiyorum, bir mil
letvekili olarak da bundan fazla bir salâhiye
tim yok, elimden gelen bir şey de yok. Ama 
bereket versin ki, zabıtlara intikal ediyor. - Biz 
bu mevzuları çok hafife alıyoruz. Sonra bu 
kürsüde yine ifade ettim. Bu memlekette ber
berlik yapabilmek için dahi ehliyet aranır, fa
kat iktisadi konular bahis mevzuu olunca her
kes kendini iktisatçı zanneder, ortaya çıkar. 
işin garibi karar verir ve bu kararlar tat
bik edilir. 

Arkadaşlar, bunları, bu mevzuları bu kadar 
hafife almıyalım. Plân diyoruz. Ortak pazar, 
belki plânın yarısından büyük bir kısmını ih
tiva eden, kapsıyan geniş bir ihata muhitine 
sahibolan bir mevzudur. Şimdi Hükümet bir 
tasarı getirmiş, «Ortak Pazar nezdinde bir heyet 
kuralım; bu heyet Ortak Pazarda cereyan eden 
hâdiseleri bize raporte etsin» diyor. Şayet sa
dece malûmat almak istiyorsak, Türkiye'den dı
şarıya gönderilmiş birçok misyonlar, birçok 
temsilciler var. Hattâ bunların adedi o kadar 
fazla ve işleri o kadar az ki, bunlara bir yeni-

.sini ilâve değil, fakat bir kısmının ilgası dahi 
pek yerinde olur. Bunların adedini belki Hükü
met dahi bilmiyordur. Tetkik ettim, burada 
icabederse adedlerle Heyeti Âliyeye arz ederim. 

Yunanistan'ın Cenevre'de iktisadi mevzular-
la meşgul olan 3 kişilik bir heyeti varmış. Bi
zimki 10 kişiyi tecavüz ediyor. 

Ortak pazar mevzuu, bahis konusu olduğu 
vakit, meselâ Brüksel'i ele alalım; burada bi
zim ticaret ataşemiz vardır, konsolosumuz var
dır. Brüksel'deki ticaret ataşesi acaba bu hâ
diseleri buraya raporte edemez mi? Elbette bu
nun bir fonksiyonu vardır. Eğer arzu ederseniz 
Hükümetten bir sözlü soru soralım, buraya gel
sin... Ben Ortak Pazara iştirak edilsin veya edil
mesin, diye bir şey söylemiyorum. Ortak pazara 
iştirak edilmesinde belki fayda Vardır, belki 
zarar vardır; bu ayrı bir mevzudur, dediler. 
Hayhay buna da iştirak edeyim. Ama sırf hâ
diseleri buraya raporte etmek için daimî dele
gelik ihdasına 5 - 10 kişilik bir heyetin oraya 
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gitmesine ne lüzum var. Ben bunun masrafları 
üzerinde de durmuyorum. Fakat işin ciddiyeti 
ile kabili telif görmüyorum bu işi. Bir meclis ki, 
Ortak Pazara girip girmeme hususunda oriante 
değildir. O mecliste ki, bütçe müzakereleri sıra
sında, veyahut umumi görüşmeler sırasında 
kenardan kıyıdan Ortak Pazar mevzuuna temas 
edilmiştir ve bununla iktifa edilmeyi kâfi gö
rürler, bunu benim havsalam kabul etmiyor. 
Bu, Türkiye'nin son derece hayatî bir mevzuu
dur. Bu mevzu bu Meclisin huzuruna getirilip 
enine boyuna görüşülmeden ne Ortak Pazara gir
me karan verebiliriz, ne Ortak Pazardan çıkma 
karari verilebilir ve ne de oraya heyet gönde
rip Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına söz 
söyliyecek şahıslan oraya tâyin edebiliriz. Çün
kü, bu mevzuda nihai kararı vermek mevkiinde 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Heyeti 
Âliyeniz bu hususta oriyante almadan benim 
kanaatimce yapılacak her türlü temas yersizdir 
ve hatalı olur. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Yardımcısı 
Feyzioğlu, buyurun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım, sayın hatip iki şeyi 
açıkça birbiriyle kanştırarak konuşuyor. Sanki 
Ortak Pazar nezdinde bir daimî delegelik ihdas 
edersek, ortak pazara girip, girmemek veya şu 
şartlarla girip girmeme konusunda bir karar 
veriyormuşuz gibi, Yüce Meclis, Ortak Pazara 
girip girmeme konusunda ve nasıl girileceği ko
nusunda karar vermeden daimî delege göndere
meyiz, diyorlar. 

Biraz evvel arz ettiğim; Cenubi - Amerika 
devletleri dahi Ortak Pazar denilen, yeni kuru
luş, âdeta 6 devleti kapsıyan, yeni supra dev
let, üst devlet yapısı nezdinde temsil edilmek
tedirler. O devletin bir devlet başkanı var, ko
misyon başkanı adını taşır. Bir nazırlar heyeti 
var, kendine göre bir devlet kuruluşu var ve o 
devlet nezdine Ortak Pazar denilen kuruluş nez
dine yalnız üye olmak istiyen, doğrudan doğru
ya çok yakından menfaatleri ilgili olan devlet
ler değil; uzaktan ilgilenenler bile birer daimî 
delege göndererek Avrupa'nın yapısını değiş
tirmekte olan bu kuruluş nezdinde temsil edil
mektedirler. 
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Muhterem arkadaşlarını, Brüksel'de bü

tün dünya devletlerinin de birer bülyükelçi-
liği vardır. Fakat Brüksel Büyükelçisi Brük
sel Hükümeli, Belçika Devleti nezdinde ak-
reditedir. Belçika Devletinin nezdine gön-

'derilmiş olan ve Türkiye'yi Belçika nezdin
de temsil eden bir temsilcisidir. Ortak Pazar 
nezdinde temsil edilmedikçe Ortak Pazarın 
Devlet Başkanı durumunda olan kimse ile ve
ya Ortak Pazarın Dışişleri Bakanı durumun
da olan komisyon üyesi ile oraya bu maksatla 
gönderilmiş ve bu teşekkül nezdinde vazife
li bir kimse gibi rahatlıkla temas edemez. Bu 
vazifenin bir başka şahsa verileceği mânasına 
gelmediğini de arkadaşlarımın bilmesi lâzım-
gclir. Hükümetin şimdilik düşüncesi esasen, 
bu delegelik ihdas edildikten sonra Brüksel'
deki Büyükelçimize aynı zamanda bu daimî 
delegelik sıfatını da vermektedir. Yeni bir şa
hıs gönderilmesi mutlaka şart değildir, fa
kat orada bir daimî delegelik ihdas edilmesi 
hukukan zaruridir. Aksi takdirde Brüksel'
deki Büyükelçimiz Brüksel Büyükelçi >sıfa-
tiyi c orada kalır fakat Ortak Pazar nezdin
de daimî delege unvanını ve bu unvanın bah
şettiği temas imkânlarını elde edemez. Bu iti
barla bir zaruretin ifadesi olarak bu tasarı 
sevk edilmiştir. Hükümet tasarısı olarak gel
miştir. Birinci Hükümetin de ' ikinci karma 
Hükümetin de bu noktadaki görüşü aynıdır. 
Ortak Pazarla müzakerelere başlama kararı 
memleketimiz tarafından 1959 yılında veril
miş ve o yıldan beri inişli çıkışlı birtakım 
seyirler takibederek bugüne kadar gelinmiş
tir. Bu kadar ehemmiyetli bir vakıa ortada 
iken ve uzaktan uzağa birtek mahsulü yü
zünden Ortak Pazar gelişmelerini uzaktan ta-
kibeden bir Cenubi - Amerika Devleti dahi 
orada daimî delegelik ihdasına giderken Tür
kiye gibi iktisadi hayatını bu kadar yakın
dan ilgilendiren siyasi kaderini bu derece 
yakından ilgilendiren bir vakıa karşısında 
kalmış memleket daimî delegelik ihdas etmez, 
lüzumsuz sayılır, döviz tasarrufundan bah
sedilir bunu anlamak mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Profesör, 
l konuşmamın bir noktasını da yanlış anlamış

lardır. Ben «Bu mevzuda kenarından köşe
sinden temas edildi» demedim. «Ortak Pazar 
mevzuu üzerinde Dışişleri Bakanı bu kürsü-

— 314 — 



M. Meclîsi B : 59 
den Meclise verilebilecek en geniş izahatı, 
müzakerelerin o anda arz ettiği imkânların 
çerçevesi içinde verdi» dedim. Hâlâ müzake
rede olan bir meselede müzakerenin o anda 
bahşettiği imkânların sınırı dışında, meselâ 
müzakeresine henüz başlanmamış bir nokta
nın teferruatı hakkında izahat vermiyeceği 
için veya açıklanması müzakerenin o nokta
sında çok mahzurlu olabileceği için bâzı nok
taların teferruatına belki girmedi. Fakat, ar
tık meseleler geniş ölçüde aydınlanmış oldu
ğu için, Ortak Pazar konusunda gayet et
raflı izahatta bulundu ve bunun yalnız büt
çe müzakereleri vesilesiyle yapmadı, doğru
dan doğruya Ortak Pazar meselesi hakkında 
izahat vererek yaptı. Ortak Pazarı saraha
ten zikreden bir dış politika genel görüşme-
vsi vesilesiyle yaptı. Ve sayın arkadaşımız da 
daha evvel bir başka arkadaşımızın yaptığı 
gibi, bir genel görüşme takriri verecek olur
sa, her zaman Hükümet, bu genel görüşme 
tâbiri üzerinde Ortak Pazar meselesini ye
niden açmaya, anlatmaya hazırdır. Yüce Mec
lis ne zaman emrederse, ne surette soru şek
linde, genel görüşme şeklinde başka bir 
şekilde içtüzüğün bahsettiği her hangi bir 
şekilde Büyük Millet Meclisinin «ayın üye
lerinin taleplerini karşılıyarak bu konuda 
izahat vermeye amadedir. Bu konu üzerinde
ki görüş Hükümet programı münakaşaları 
«ırasında da bir suretle ifade edilmiş ve si
zin güveninizle Hükümet bu konudaki mü
zakerelerine devam etmekte bulmuştur. Bir 
başka vesile, nezaman isterse sayın arkada
şım iki satırlık bir önerge ile ister bir nok
tasını, ister meselesinin tümünü bu kürsüye 
getirebilir. Kanaatimizce bugün söylenmesi 
mümkün olan hiçbir şey Yüce Meclisten giz
li tutulmamış, her noktası ile iSÖylenmiş, Mec
lis buna ıttıla kesbetmiştir. Aydınlanmış ol
duklarına inandıkları her hangi bir nokta 
varsa lûtfensinler, sorsunlar, yalnız bu ka
mınla ilgili değildir. Ortak Pazarla müza
kerelerimizin safahatı nerededir, diye sorsun
lar, anlatalım. Bu kanun Ortak Pazarla mü
zakerede olmasaydık dahi, gelmesi gereken bir 
kanun idi, çünkü Ortak Pazar bizi siyasi ve 
iktisadi kaderimizi ilgilendiriyor. Cenubi - Ame
rika'nın ihmal etmediği bir şeyi Türkiye ih
mal edemez. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
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SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir) — Acaba, Bü

yükelçimizi bu esbabı mucibelerin ışığı altında 
salâhiyetle teçhiz etmek meseleyi halletmez mi ? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎOÛLU (Devamla) 
— Efendim, büyükelçiyi salâhiyetle teçhiz et
mek için, evvelâ elçilik ihdasına IÜZTUII var bir... 
ikincisi, bunun yanında, muhtelif bakanlıkları 
ilgilendiren bir mevzudur. Ortak Pazar mevzu-
unun gümrüğü ilgilendiren, Ticaret Bakanlığı
nı ilgilendiren Gümrük ve Tekel Bakanlığını il
gilendiren cepheleri vardır, çok çeşitli komis
yonları vardır bu kuruluşun. Ve mütemadiyen 
çok girift meseleler oluşum halinde, müzakere 
halindedir. Türkiye'nin bütün bunları gözü içe
ride, parmağı içeride temas imkânları mevcut 
bir devlet olarak takibetmesinde zaruret vardır. 
Çok dar kadrolu bir büyükelçilik olan Brüksel 
Büyükelçiliğimizin hakikaten çok değerli men
supları resmî memuriyet vazifelerinin dışında 
hususi ve şahsi dostluklarından istifade etmek 
suretiyle bugüne kadar çok kıymetli çalışmalar 
yapmışlardır ve diğer taraf bizimle müzakere 
halinde olduğu için Brüksel Büyükelçiliğimizi 
bâzı noktalarda temas vasıtası olarak kabul et
mekte mahzur görmemiştir. Devamlı olarak da 
biz ayrı bir devletiz 6 devletin kurduğu bir nevi 
üst devletiz ve mutlaka bir temsilcimiz bulun
ması lâzımdır. Türkiye daimî bir delegelik kur
malıdır demiştir. Hattâ bu kadar gecikilmesini 
anlamadıklarını ifade etmişlerdir. Bu itibarla. 
buna ihtiyaç, vardır. Ama muayyen kadrolara 
mutlaka yeni tâyinler yapılacaktır. Bu mânaya 
gelmez, pekâlâ Brüksel'de esasen vazife gör
mekte olan memurlarımızdan bu kadrolardan 
istifade etmek mümkün olur. Bu tatbikatın hal
ledeceği bir meseledir. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun sualinizi sorun Mem-
duh Bey. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Bu kad
roları talebetmeden, bu işi oradaki memurlara 
gördürmek daha doğru olmaz mı ? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) 
— Beyefendi, kanuni zaruret bunu icabettiri-
yor. Yarın Brüksel'deki Büyükelçimizin geri çe
kilmesi icabedebilir. Bir daimî delegelik ihdas 
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ederken kadro ihdas etmemek hatır ve hayale gel
mez. Ama Hükümet şimdiden kararl ıdır , arz edi
y o r u m ; Brüksel Büyükelçimiz hu vazifeyi, ala
cakt ır . Bugün Afrika 'nın çok çeşitli devletleri 
nezdinde elçilikler, büyükelçi l ikler açmışızdır. 
Ama. hepsine ayrı ayrı büyükelçi gönderemiyo
ruz. Dört Veya beş devlet için kadro, imkân 
alınmıştır , dör t veya beş devleti bir tek büyük
elçi ile idare edecek şekilde, çalıştırıyoruz. Hü
kümet bugün bu polit ikayı mümkün olan her 
yerde takibediyor. Faka t , müşterek pazar nez
dinde daimî delegelik ve kadro ihdasının ela ta
sarruf: zihniyetini meselenin azamelini kavra
makla bağdaş t ı rmak mümkün değildir. Bunun 
gecikmesinden dolayı muaheze edilseydi Hükü
met, 8 ay evvel niçin sevk ettiniz de 18 ay evvel 
gelmedi diye muaheze1 edilseydi Hükümet belki 
haklı olabilirdi. Ama niçin ihdas ediliyor. Ten
kidini hakikaten anlamak güçtür . 

•HAŞKAN" — Sayın Oran. 
0(1 UZ ORAN (İs tanbul) — Muhterem ar

kadaşlar ım, Avrupa ailesinin Türkiye olarak bir 
uzvuyuz. • Avrupa ailesinde daimî bir faaliyette 
bulunabilmenin çabası içindeyiz. Avrupa Konse
yine 1948 de girdik. Avrupa Birliğini ku rmak 
yolunda çabaların ikt isaden temel yapısını Ko
ma Anlaşmasında görüyoruz. Roma Anlaşmasını 
6 devlet yap t ık tan sonra, meşhur ananevi üç bi
t a ra f la r bu anlaşmaya kat ı lmak istediler, ingil
te re bu anlaşmaya girmek arzusundadır . "Yunan
istan bizden daha at ik davrand ı müşarik üye ola
rak katı ldı . Asya devletleri dahi Avrupa 'n ın İ. 
S. İ. devletleri arasında yapılan Anlaşma tanı 
bir vahdet temin ettiği zaman kemli birliğini fes
hetmeyi dahi kabul e t t i . 'Ar t ık bu vaziyette biz 
Or tak Pazar dışında kalabil ir miyiz, kalamaz mı
yız? Böyle bir şeyin münakaşası olmaz. Yunan
istan' ın bizden evvel girmiş olmasının avanta
j ını size söyliyeyim, şimdiden % D 2- - % :>(> güm
r ü k muafiyetinden istifade etmek suretiyle, tü
tününü , üzümünü, incirini bizden çok daha iyi 
ş a r t l a r içinde sa tmaktad ı r . Bizini de bir an ev
vel Or tak Pazara kat ı lmamız hayat î menfaati-
mizdir. Hâl böyle iken, or-ada (Vnubî - Amerika 
devletlerinin, Kos ta r ika 'nm dahi daimî elcisinin 
bulunduğu bir yerde Türkiye 'nin bir müessese 
olarak daimî vazifeli büyükelçisinin bulundurul 
maması geç kal ınmış bir t a s a m ı f t u r . Kanaa t im
ce bu kanunun bîr an evvel kabul edilmesi ve 

orada daimî bir misyonun bulunması zarur i ve 
faydalı bir t asar ruf tur . 

BAŞKA. \ ••- Buyurun, Sayın Ahmet Oğuz. 
A HM UT 0:"aTZ (İs tanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, mevzua gereği gibi vuzuh verileme
diğini görmekteyim. Bu vuzuhun Hükümet ta
rafından yapılmasında şüphesiz fayda vardır . 

Müşterek Pazar nezdinde daimî bir delege 
bulundurulması zarure t i vardır deniliyor. Bu 
nasıl bir iht iyaçtan doğmuştur? 

Bu delegeliğe hangi vazifeleri tevcih ediyo
ruz, bunun cevalbı açıkça izah edilmedi ve ko
nuşulmadı. Müşterek 'Pazar denilen toplumun 
karşısında Oüney - Avrupa; devletleri ile, Gü
ney - Amerika ve 'hattâ Asya devletlerinin de
legeler bulundurmasının hedefi ve gayeleri de 
banVbaskadır. Bunlar, bir büyük pazar karşısın
da ithalat ve ihracatlarım, müessir davranışlar 
karşısında kendi yönlerinden ayarlamak ve on
larla, anlaşarak yürütmek durumundadı r la r . B i r 

" de, geleceğinin ekonomik inkişafını Ortak Pa
zarda gören Devletin bu vesile ile bir daimî de
legasyon teşkil etme arzusunun altında, ya tan 
gayelerin, hedefin çeşitli olması lâzımgelir. öy le 
anlaşılıyor ki; bugüne kada r Müşterek Paaa r 
karşısında hükümetlerin davranışlarını , bâzan 
Hariciye Vekilleri, ibâzan Ticaret Vekilleri ve 
'bâzan da başka Bakanlıklar takibeden Türk iye'-
de, Hükümet içinde Müşterek Pazar mevzuu 
karşısında toplanan ana fikirleri h i r araya geti
rip onların mubassalasmı alacak ibir makamın 
yokluğu ile karşı karşıya kalmışız. Bu işlerin 
takip edilebilmesi için de taşraya her zaman, 
ayrı ayrı hakanl ıktan insanların gönderilmiş ol-
masınında neticeyi sağlayamadığını herhalde Hü
kümet görmüş olmalıdır ki, 'birinci hedef olarak 
Müşterek Pazar nezdinde daimî bir delegasyon 
teşkil etmek suretiyle memleketin müşterek pa
zara, müşarik bir üye olarak girebilmesini sağlı-
yan gayretleri temerküz ettirmeyi ve bu 
gayretlerin, çalışmaların, yapıldığı bir dairenin 
Brüksel'di ' kurulması mânasında anlamak lâ
zımgelir. 

Sayın Başlbakan Yardımcısı arkadaşımız işi 
vuzuhla böylece öne sermiş olmasa idi, (hiç, şüp
hesiz durumu başka yönden mütalâa ederdik. Ya
ni Brüksel'deki Müşterek Pazara şu veya bu 
şekil ve şar t lar al t ında üye olmak arzusunda bu
lunan Türkiye'nin işlerini Ankara 'da, muhtel if 
Bakanlıklar arasında teatiyi efkârla halletmek-
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ton ziyade Brüksel'de kurulacak bir daimî de
legasyon ve onun emrinde tesis edilecek büro
ların orada çalışması ve orada neticeleri sentez 
edip Hükümete göndermeleri ve böylece Hükü
metin yükünün büyük bir kısmının 'buralara ak
tarılması mânasına da gelebilir. Arzuları bu 
ise, onu tasribbetmek icalbeder. Ama, biz oraya 
müşarlk âza olarak kabul olunmasak dahi bizim 
iktisadi 'hayatımıza müessir olan Ortak Pazar 
davranışları karşısında onlarla daima temas et
mek ve iç, dış ticaretimizi ayarlamak durumun
dayız: binaenaleyh bunun için de biz bu mü
esseseyi istiyoruz mânasını da ilâve etmek isti
yorlarsa o zaman, müsaade buyurun, ben, Hü
kümet olarak bu daimi delegasyonun kurulma
sında istenilen maksadın biraz sarahatle be-
1 irmediği neticesine varmaktayım. Hulâsa Hü
kümetin izalhlar ile Orta - Şark zillini yet inin en 
güzel bir numunesini verdiği kanaatindeyim. 
Şimdi, Hükümetten rica ediyorum, bugüne kadar 
Müşterek Pazar faaliyetleri muhtelif vekiller, 
vekâletler teşkilâtı arasında darına dağınık ve 
neticede Ibir araya gelerek müzakere edilen bir 
konu halinde değil miydi? Bundan siz Hükümet 
olarak müşteki değil miydiniz? Şimdi bir de
legasyon kurarak Ibünun icabettirdiği elemanları 
da oraya göndererek bıngiin beş, yarın on, öbür 
^i'ın 60 - 70 kişiye kadar çıkabilecektir ve nihayet 
faaliyete başlıyaeak teşkilâtı ön görüyor .muşu
sunuz? Bu gayenin haricinde aynı teşkil âta alın
mazsak dahi, 'başka memleketlerin yaptıkları gi
bi, bu Müşterek Pazar karşısındaki durumumuzu 
ayarlamak, memleketimizin ithalât ve ihraca-
atını tanzim etmek'vazifesi muvaffak olmadığı 
halde bunlara ikinci vazife olarak veriyor mana
sına mı bu teşkilâtı kuruyoruz. Bu hususlarda 
sarahatle bize bilgi verirlerse, arzularını kabul 
edip, etmemek, Yüksek Meclisin daha kolayca 
varacağı bir netice olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayjıı Ueyzioğlu, 
Başbakan Yardımcısı, 

DKVIiET BAKANI VK BAŞBAKAN YAR
DİMCİSİ TURHAN FUYZİOĞUU (Kayseri) — 
Sayın arkadaşlarını, Sayın Ahmet Oğuz arkada
şını izin Hükümete tevcih ettiği sorulara cevap 
arz etmek üzere huzurunuzdayım. Hükümetin 
bu tasarıyı sevk etmekle Ahmet Oğuz arkada
şımızı bahsettiği tarzda bir hedef gütmediğini 
kesin olarak ifade edebilirim. Yâni, Ortak Pa
zar isinin takibinde bir dağınıklık vardır; bu 

dağınıklığı, Ankara'dan dağınık şekilde iakib-
otmokton ise Brüksel'de kurulacak .bir büro 
vasıtasiyle 'Brüksel'de takibetmek ıgibi bir he
def güdülmemiştir. Ortak Pazar konusunda se
çimlerden bu yana, vazife görmüş her iki Hü
kümet zamanında da çeşitli müzakereler cere
yan etmiş; Birinci Karma Hükümet ve İkinci 
Karma Hükümet zamanında memleketimizi 
Ortak Pazar nezdinde - zaruretten doğan bir 
iki üye değişikliği ile, değil - unvanları bakı
mından, şahısları bakımından dahi aynı arka
daşlarımız temsil etmişlerdir, müzakerelerde. 
Bu devamlılığa bilhassa itina göstermiştir. Ve 
bu müzakere heyeti, bir tek bakanlığın tek ba
şına ihtisası dâhilinde olan konular değil bir
çok bakanlığı ilgilendiren konular bahis konu
su olduğu için daima, hem bu 2 karma Hükü
met zamanında, hem ondan evvelki, hem de İn
kılâptan evvelki Hükümetler zamanında çeşitli 
bakanlıkları kapsıj'an heyetler halinde olmuş
tur. 

Mühteı*em arkadaşlarım, Ortak Pazar en 
başta, hiç şüphesiz dış münasebetleri ilgilen
dirdiği için Dışişleri Bakanlığını ilgilendirir, 
ama. Maliye 'Bakanlığını da ilgilendirir. Dış Ti
caret Dairesinin Ticaret Bakanlığına bağlı ol
ması dolayısiyle, ihracat meselesi bahis konusu 
olduğu için Ticaret Bakanlığını ilgilendirir. 
Gümrük resimlerini indirmek bahis konusu 
(iümrük Besini muafiyetleri ve saire bahis konu
su olduğu için (lümrak ve Tekel [Bakanlığını 
ilgilendirir. Sanayiimizin dış mamullere karşı 
rekabeti veya sanayi mamullerimizin ihraç im
kânı bahis konusu olduğu için Sanayi Bakan
lığını ilgilendirir. Müzakerelerde Malî yardım 
bahis konusu olduğu için gene Maliye Bakan
lığı ile birlikte Merkez (Bankasını ilgilendirir. 
Ve liberasyon ve saire konuları daima etrafta 
dolaştığı için ve nihayet Odalar (Birliğini birin
ci derecede ilgilendirir. 

Bu itibarla, müzakere heyetleri daima bir 
hariciye memurumuzun bir büyükelçinin baş
kanlığında, son müzakerelerden bahsediyorum, 
ondan evvel zaman zaman, Millî Birlik İdaresi 
veya İnkılâptan evvelki 'hükümetler zamanında 
çeşitli temsiller olmuştur. Fakat bugünkü du
rum şudur ki, bir Dışişleri Bakanlığı memuru
nun, bir büyükelçinin başkanlığı altında Mali
ye Bakanlığında bu işle meşgul masanın yet
kili uzmanı, Ticaret Bakanlığında uzun yıllar-
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dan beri bu işle meşgul olan arkadaşımız, Güm
rük ve 'Tekel Bakanlığında, Sanayi Bakanlığın
da, Merkez Bankasında bu işlerle meşgul ar
kadaşlarımız ve Odalar Birliğini temsilen de, 
vaktiyle bu heyetlere müsteşar sıfatı ile katıl
mış olan ve büyük yetkisi olan rve memlekette 
madde 'bilgisi bakımından haklı bir şöhreti olan 
Mahmut ıSeyda Bey katılırlar. Bu iş memleket 
içinde .nasıl yürütülür. Dağınık şekilde yürütül
düğü kanaatine iştirak etmiyorum ve bir ba
kanlığın görüşünü aksettirerek değil, ama bu 
müzakerelere katılmış bütün bakanlıkların müş
terek görüşlerini aksettirerek söyliyeyim ki, 
Ortak Pazar hakkındaki çalışmalar Türkiye'de 
iyi bir koordinasyonun örnek misalini vermiş
tir. Bu yalnız Dışişleri Bakanlığının bütün sek-
reteryayı sinesinde toplamış olan çalışmaların 
koordinasyonunu yapmakta olan Dışişleri Ba-
kanlığımıızın görüşü değil, bu çalışmalara ka
tılmakta olan Maliye, Ticaret, Sanayi, Gümrük 
gibi diğer "bakanlıklarımızın da müşterek gö
rüşleridir. Bu çalışmalara fiilen katılmış bir ar
kadaşınız olarak ifade edeyim ki, bütün bu Ba
kanlıklar bu konudaki iş birliğinden ve koordi
nasyon zihniyeti içindeki çalışmadan memnun 
olmuştur. Bu müzakereler Dışişleri Bakanlığın
da toplanmıştır, sekreteryası oradadır, 1 nci 
Karma Hükümet zamanında çıkmış olan bakan-
lararası Dış İktisadi Münasebetler Komitesiyle 
ilgili bir Bakanlar Kurulu karariyle sekreter-
ya Dışişleri Bakanlığına bağlanmış ve muhte
lif bakanlıkla rı temsilen gelen uzmanlar bütün 
bilgileri toplarlar değerlendirirler. En küçük 
bilgi dahi, hanıgi bakanlık kanalı ile gelirse gel
sin, 'aynı merkezde toplanır. Teknik elemanlar 
görüşürler. Hükümetin bir yeni politika teshi
line lüzum olduğu zaman Bakanlar Kuruluna 
mesele derhal arz edilir. Bakanlar Kurulu yeni 
talimatını verir ve teknik çalışmalar .gayet 
ahenkli şekilde devam eder. 

Bu itibarla daimi bu delegelik ihdasından 
maksat, filân bakanlıkla, falan bakanlık ara
sındaki bir iş birliği noksanlığını telâfi etmek 
için başvurulan bir tedbir değildir. Bunun dı
şındaki iktisadi müzakereler bakımından Mali
ye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı konuları bel
ki, Ahmet Oğuz arkadaşımız bununla karıştırı
yorlar mevzuu. Müşterek Pazar mevzuu dışın
daki mevzularda ayrı kanun tasarıları vardır, 
belki kanun tas arılanın... Acaba dış iktisadi 
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münasebetlerimizdeki dağmıklıklığı toplamak 
için yahut hazırlanmış kanun tasarıları vardır, 
bunlarla ilgili görülebilir. Bu mevzuun iç âle-
mimizdeki çalışmalarda müessiriyot sağlamak
la ve saire ile ilgisi yoktur. Tekrar ediyorum, 
açık, ayrı bir hükmi şahsiyet ayrı bir devlet 
•nezdine büyük elçiler, gönderiliyor, Devlet Baş
kanını ziyaret etmek için ayrıca randevu alı
nıyor. Hattâ Brüksel'de Büyükelçimizden din
ledim; çok yetkili bir şahıs Belçika Kiralını 
ziyaret etmek için gelmiş Ortak Pazar Hükü
met Başkanını ziyaret etmek istediği zaman 
ayrıca Ortak Pazarı ziyarete .gelmesi gerektiği 
ifade 'edilmiştir. Ayrı bir teşekkül, ayrı bir dev
let bu. Brüksel'deki Büyükelçimizin bu işleri 
kovalaması mümkün değil. Aynı kuvvetle ko
valanması mümkün değil. Burada bir zarf nok
tası var. Bu eksikliği tamamlamak için .getiri
liyor, bir .zaruretin ifadesi olarak. Dışişleri Ba
kanlığına da istenen kadro; gayet basit bir tek 
daimî delegelik kadrosundan ibaret. Bunun dı
şında mevcut kadrolari'yle, idare memurları ve 
saire gönderecek, bir tek daimî delögelik. As
lında bu daimî delegeliğe de mutlaka yeni bir 
şahsın tâyin edilmesi yüzde yüz muhakkak de
ğildir. -Çünkü iyi bir tesadüf eseri olarak Or
tak Pazar müzakerelerini yürütmekte olan, tek
nik heyetimizin başkanı olan arkadaşımız, uzun 
yıllardan beri bu mevzu ile uğraşmış, ihtisas 
kcsbetmiş olan arkadaşımız bugün Bürüksel'de 
büyükelçidir. Bu itibarla bunun malî portesi 
diye ehemmiyetli bir mevzu yoktur, iç dağınık
la ve saire ile bir .alâkası yoktur. Gecikmiş bir 
zaruretin yerine getirilmesinden ibarettir. Or
tak Pazar nezdinde Türkiye'nin temsili lâzını-
dır, şarttır, gecikmiştir'. Bundan ibarettir ar
kadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Tosbi. 
SADEıETTÎN «TOSIBİ (Kütahya) — Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Devlet Bakanının da 
şimdi tekrar ifade ettiği 'gibi, bu mevzu sabık 
idare devrinde de ele alınmış ve bir neticeye 
isal edilem'emiştir. Demekki uzun zamandan 
beri süregelen bir iştir. Tevali edip gitmekte-
tir. Bunun bir neticeye isal edilmemesinin se
bebi ele bu işin dağınık olarak, lâyık olduğu 
ehemmiyette ele alınmamış bulunmasıdır. 

IBen «aksini tavsiye etmiyorum. Ortak Paza
ra girmiyelim diye bir ifadem yok. Girelim di
ye de (bir ifadem yok. Binaenaleyh bu mevzu 
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Meclise getirilmeli, her ihanigi bir sual takririne 
hacet «İmadan, Hükümet bunu bil* vaizife bil-
m'elli, Meclisi ten'vir etmeli. 'Meclis bu işte bir 
kanaat .sahibiolduktan sonra Ortak Pazarda 
daimî delegelik mi ihdas edilir", yoksa, ifade 
buyurdukları gibi Devlet olması itibariyle bü
yükelçilik, bir orta elçilik imi ilhdas edilir, bu 
mesele4 mua'hlha're olarak burada mevkii mü
zakereye 'konabilir. Biz, henüz esasa, girmiş de
ğiliz. 'Hariciye Vekili 'Bey, bu hususta 'gelip 
izaftıat verdi, dediler. Ben, bu meseleler konu
şulurken bu Meclisten ayn'ldığımı 'hatırlamıyo
rum. Hariciye Vekili 'bir meseleyi kâmile ola
rak (bunu 'huzurunuza 'getirip Meclisli bütün eko
nomik fonksiyonlariyle, <konseka,usla'riyle arz ve 
tafsil etmemiştir. Hariciye Vekilinin ekonomik 
baikumdan bu işdeki rolü tâlidir. Bu iş 'doğru
dan doğruya bir Hükümet işidir. Hükümet bu
nu kendi imkânlariyie, son şekliyle derleyip 
toplamalı, heyeti âlinizde müzakere edilmeli. 
Ortak Pazara gi'rmemlzdeki fayda tebarüz et
tirilmeli, Meclis buna kaami olmalı, ondan son
ra icra organı dilediği temsil müessesesini ih
das eder, sefaret mi kurar, ne lOİursa olur, bu
nu yapmak elbetteki mümkündür. 'Kanunlar bu
raya »gelir, kanunlar reye ıkonur, kabul ederse
niz, 'geçer gider. Ama işin esasından haberda.r 
değiliz. Bir 'arkadaş çı<ktı buraya Ortak Paza
ra ıgirdiğimiz takdirde üzümümüzün, incirimi
zin iyi şekilde satılacağını, .gümrük muafiyetle
rinden ılstifade edebileceğimize İşaret buyurdu
lar. Yerden göğe 'haklı. Belki doğru. Bi'ri de 
çıkacak, diyecek ki, yarın; biz 'buraya 'girer
sek, memleket 'endüstrisi şu bakımdan baltala
nabilir, o da fikrini s'öyli'yecek, belki o da doğ
ru veya'hut yanlış, Hükümet izalhat verecek bi
ze. Ondan ısonra, bir karara varacağız. 

Şimdi (malûmatımız yok. Ortaik Pazar ça
lışmaları ne safhadadır, bunu da bilmiyoruz. 
Maruzatım bundan ibarettir. Yoksa demiyorum 
ki bir hususi delegelik ilhdas etmiyelim, edelim. 
Edelim ama, daha önce meselenin esasına vakıf 
olalım. 

((Orta sıradan 'gürültüler. «Biz biliyoruz» 
sesleri) 

Sadret'tin Tosbü (Devamla1) — Olabilir. Siz 
biliyorsanız demekki 'benden dalha anlayışlısı
nız. Ben 'bilmiyorum, ve hakikati Hükümetin 
ağzından öğrenmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Kocamemi. 
ZEYYAT [KOCAM'EMÎ (Tokat) — Aziz 

Başkanım, sevgili ankadaşlarım, bir müddet
ten beridir bu kürsüden 'her diki taraftan da 
(hakikatleri dinlemekteyiz. Her iki şe'kUde (ko
nuşanlar da hakikatleri ifade 'etmektedirler. 
Yalnız Ibilr taraf meselâ Müşterek (Pazara gi
recek miyiz, »girmiyecek miyilz diye fikir beyan 
ediyor. Bence 'Türkiye'nin siyasetiyle, iktisadi-
yatiyle alâkadar olan 'her vatandaş, bilhassa bu 
Meclise kadar gelen .milletvekilleri Müşterek 
Pazara .girmenin ITürkiye için ne gibi bir fay
da sağlıyacağını üstün ikörü 'bilmesi l'âzıamgell-r. 
Bu bakımdan girmeliyiz mi, girmemeliyiz mî 
gibi tereddütler vâki olmamalı. Girmemiz şart
tır. Ancak bundan sonra (girmek için ne şekil
de hareket ediliyor, neler yapılıyor. Bunlardan 
haberdar olmak bahsinde, İSadrettin Tosbi Beye 
iştirak etmemek 'elden gelmiyor. Ben [ingilte
re'de iken, bu gene, İngiltere'nin Müşterek Pa
zara iştiraki mevzuu 'bahis idi, 'bu işle alâkadar 
olmıyan 'her 'hangi bir kimseyi germedim. Han
gi kimse ile konuşsanız! hemen. Müşterek Pa
zarı mevzuunu açıyor ve ne gibi güçlüklerle 
karşılaşacaklarını, neler elde edeceklerini,, ne
ler kaybedeceklerini, katta (KıraMçel erini düşü
nerek fikirler mütalâa serdediyorlar. Dediğim 
gilbi, asıl iş bunların ne seyir fcakibettiğini bil
mektedir. Bendeniz de, İSadrettin Bey gibi, 
bu işleri üstün ıkörü de olsa takibeden bir ar
kadaşınız olarak Hükümetin şimdiye kadar bu 
mevzuda ne yaptığını biliyorum ama teferruatlı 
şekilde bilemiyorum. 

Konuşulan mevzu (Brüksel'de bir daimî de
legelik tesisi mevzundur. Benim' kanaatimce 
de doğrudur, tesis edilmelidir. Yalnız bizim bir 
hatamız, bünyeyi bir hatamız vardır, işleri kar
makarışık bir hale getiriyoruz, tutumumuz bu 
yolda. Meselâ, bir daimî delegeliğe şiddetle 
'ihtiyaç var diyoruz ve arkasından esbabı muci
be geliyor. Fakat, esbalbı mucibe, !her zaman 
dediğim gibi hakikatleri kâfi derecede izah ede
miyor. Mutlak ihtiyâç var ve şimdiye kadar 
bunun zararını "gördük. Fakat, yeni toir kadro 
yapılacak, yine aynı adam bu işe devaım ede
cek deyince ister istemez dinliyenlerin zihnin
de istifhamlar beliriyor. Madem bu ıkadar ih
tiyaç var ve kadro veriliyor, ımaaş verileıcek. O 
halde yeni bir insan gider oraya oturur. Biraz 
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•evvel Vekilden yine dinledik, sefil' hem zaman j 
(gidip, lâyıkı 'veçhile takibedemiyor. O halde ni
çin Hükümet devamına 'karar veriyor? (Muhak
kak yeni bir insan fitsin. Yetkisi olduğu za
man, (kanunu çıkardık yetkisi yok, ben de bili
yorum, onu, fakat 'bir .de maaş meselesi var, bi
raz »onra ona ıgeleceğim; üiaaş meselesiinde, 
eğer (kadro verildikten sonra maaş alacaksak 
bu sefir, onun yerine başka birisi gitsin, .almı-
yacaksa mesele yoktur, bütün mesele bundan 
İbarettir, arkadaşlarını. 

•Bundan sonra bu .gibi mevzularda, 'biraz da
ha >açık ve biraz daha samimî konuşmak lâzım-
geldiği kanaatindeyim. Onun için fazla uza
yan 'bu meselede da'ha fazla, lâf söylemiyeceğim, 
bu müessesenin kurulması lüzum nara inanıyo
rum, dört başı imam ur bir şekilde ıolma,sı lâzım
dır. 

'BAŞKAN — .Sayın Erdem ir. 
•MEMDUH ERDEiMÎ'R ((Kırşehir) — Mu)h: 

terem arkadaşlarım, (Brüksel'de 'Müşterek Pa
zar nezdinde bir daimî delegelik ilhdas edilme
si hususundaki Hükümet teklifi, bîr arkadaşı
mız hariç, diğer 'konuşan muhterem (hatipler 
tarafından 'reaksiyonla 'karşılanmıştır. Hükü
met de, bu mevzuda, tahmin ederim ki, Heyeti 
Âlinize, 'bendenizi olduğu 'gibi, tatmin edecek 
bir cevap vereme mistir. 

Bir taraftan daimî'delegeliik ihdas edilecek 
der, Hükümet temsilcisi Sa'yın (Başbakan Yar
dımcısı, diğer taraftan da bu daimî delegeliğin 
Brüksel'deki Büyükelçimize bir vazife olarak 
verileceğini ifade eder. Madem 'ki büyükelçi
miz bu vazifeyi yapacaktır daimî delegelik ih
dasının mânası nedir. Bu an'la'şılmnz. Diğer ta
raftan bir daimî .delegeliik için ileri sürdükleri 
bir sebep de şudur: Ortak Pazar henüz bütün 
dünya milletleı4nee kabul edilmemiş bir Avrupa 
devleti şeklinde olduğu ifade edilir. Yani bir 
devlettir orası. Müstakil bir devlet nezdinde 
Türkiye Cumhuriyetini temsil edecek bir tem
silciye ihtiyaç vardır. TCabul edelim ki böyle 
bir temsilciye ihtiyaç vardır bu temsilci Brük
sel'deki 'Büyükelçimiz olamaz mı? Bunu kanu
nen burada tesbit ederiz, 'tescil ederiz, fakat 
bu vazife, Ortak Pazar Hüküm etinin (Brüksel'
de olması dola'yısiyle Brüksel Büyükelçimize ve
rilemez mi ? 

öbür taraftan, Hükümet kalkar der ki, (biz 
o şekilde koordfrne çalışıyoruz iki, (bütün ilgili 
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müesseselerdeki, Bakanlıklardaki umum mü-
dürlüklerde'ki alâkalı arkadaşlarımız; Hüküme
te 'zamanında .gerekli bilgileri vermekte ve biz 
bu bilgilerle 'kâfi .malûmat almakta, oradaki du
rumu taklbetmekteyiz derler. Mademki Hükü
met bu'günkü statüko ile 'oradaki durumu ta-
kibedebiliyor, öy]e ise yeniden bir kadro ihdas 
edilmesinin, yeniden bir teşkilâtın kurulması
nın mânası yine anlaşılmamaktadır. 

Sayın Feyzioğlu, yine buyurdular (ki, 'büyük
elçi, bütün, /meseleleri taıkibedebile'cek ne za
man, ne kuvveti, 'gücü kendisinde bulamamak
tadır, onun içlin de bir (başkasının yardım etme
si, takibetmesi gerekmektedir, der. (Refet Ak-
soy'un 'müdahalesi üzerine) söylediniz Bey
efendi arkadaşlar dinlediler. (Mademki öyle
dir, nasıl bunu .tesbit etmişler Brüksel'de Tür-

. kiye 'Cumhuriyeti namına 'görülecek nâmütena-
! Ihi işler mi var? Brüksel 'Büyükelçisi sabahtan 

akşama 'kadar, Türkiye Cumhuriyeti ile orada
ki Devlet arasındaki 'münasebeti koordihe et
mekte son derece mahmul mudur ki ilâve ve 
munzam bir işi göremiyecekdir. Hem bu 'arka
daşımız vekâleten bu işi yapacak derler. Bu te
nakuz değil .midir? Demek ki, evvelden düşü
nülmüş bâzı kimseler oraya gönderilecek, ımaaş 
verilecek, taltif edilecektir, benim kanaatime 
g;öve. 

Eğer giden (heyetler mütecaniz bir şekilde 
çahşabiliyorlars'a, koordlne bir şekilde çalışı
yor, Hükümet gerekli malûmatı bu heyetler va
si tasîyle alabiliyorsa yeniden bir delegelik ih
das edip bunun maiyetine birtakım memurlar 
'verilmesi keyfiyeti bir ilsin 'görülmesinden ziya
de bâzı kimselerin taltif edilmesi 'gayretine ma
tuftur, kanaatini bendeniz de Hükümetin'da'ha 
geniş ve daha doğru bir 'malûmat vermesini, (bu 
kanun hakkında mesul Hariciye (Bakanının da 
gelip 'gerekli izahatta 'bulunmasını arz ve teklif 
ederim. 

Mâruzâtım bu (kadardır. 
BAŞKAN — (Buyurunuz. 
DEVLET (BAKANI VE (BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYflİiOfrLÜ (Kayseri) — 
Muhterem •arkadaşlar,, özür dilerini, 'bu kadar 
kolay anlaşılacak bir (mevzuda, birka'c 'defa hu
zurunuzu işgale mecbur oldum. 

Son konuşan arkadaşımızın, hakikaten yan
lış işitmiş olduğunu tahmin ettiğim bir nokta
yı tavzih etmek zaruret indeyim. Brüksel 
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Büyükelçimiz vakit ayıramıyor, son derecede 
mahmuldü!', bu sebeple, yeni bir adamı gönder
mek lâzımdır, diye bir şey söylemedim. Brük
sel'deki Büyükelçi, Belçika Kiralı nezdinde ak-
rediteler; Belçika. Devleti nezdinde temsile me
murdur. itimat namesini Belçika Devlet Başka
nına takdim eder. Halbuki ortak pazarın da ay
rı bir Hükümet ve Devlet Başkanı vardır. Adı 
komisyon olan, fakat vazifesi Hükümet vazifesi 
olan ayrı bir icra organı vardır, ayrı bir teşriî 
organı vardır. Bu teşekkülün, devletler üstü bu 
teşekkül nezdinde akredite değildir, oraya iti
matname takdim etmiş değildir, ve oraya iti
matname takdim etmiş olmanın verdiği birta
kım geniş imkânlarına Devletler Hukuku bakı
mından sahip değildir. Bunu sarahaten Belçika 
Kiralı ile Mister ITayiştay'ın ayırmak suretiyle 
izah ettim. Böyle olduğu halde bir adamın vak
ti var veya yok, gibi bir mesele ortaya çıkarıl
dı. Hâdise böyle değildir. 

Müzakere halinde olduğumuz, varlığını ta
nıdığımız, tanımak şöyle dursun içine katılmak 
istediğimiz bir kuruluşun nezdinde devleti tem
sil edemiyoruz. Bize sarahaten soruluyor; bizi 
sadece tanıyan bizimle müzakereye girmiyen, 
hiçbir meseleyi müzakere etmek istemiyen dev
letler dahi bu kuruluşun nezdine akredite1 edi
yorlar da bir büyükelçilerini Türkiye gibi bizi 
tanımak değil, bizimle müzakere halinde olan 
ve bünyemize katılmak istiyen bir devletin hâlâ 
bir daimî delegelik ihdas etmemesini nasıl izah 
edelim, denilmektedir. Böyle bir zaruretin icabı 
olarak geliyor Hükümet, ve diyor ki, bu unvanı 
verebilmem lâzım. Ortak pazar nezdinde daimî 
delegelik unvanını bir Türk memuruna verebil
mem lâzım. Bu unvanı verebilmek için de bir 
kanunda bu unvanın mevcudolması lâzım. Çün-
kü, Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanununda 
böyle bir unvan olmadıkça bu unvanı kimseye 
veremeyiz. Hâdise bundan ibarettir. Bu kadar 
sarihtir, bu kadar kesin bir zaruretin icabıdır. 
Ama. bu daimî delegelik unvanını Brüksel Bü
yükelçimizden başka bir şahsa vermek imkânı
nı da sağlar, aynı şahsa vermek imkânını da 
sağlar bu kanun. 

Bir arkadaşımız, son konuşan, Erdemir ar
kadaşımız gibi Brüksel'deki Büyükelçimiz yet
kilidir, vakti de olabilir, dediği için, cevaben 
arz ettim ki ; daimî delegelik ihdası; behemahal 
bir başkasının gönderilmesi mânasına gelmez, 
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oradaki büyükelçiye aynı zamanda bu kuruluş 
nezdinde de daimî delegesin, diye bir unvan 
bahşetmek imkânını Hükümete verir, bu su
retle de temsilcisiz kalmamış oluruz. Yeni bir 
şahıs tâyini de mümkündür, hukuk an. Aynı 
şahsa verilmesi de mümkündür. 

Mesele bu değil, evvelâ müşterek pazar nez
dinde daimî delege unvanını taşıyan bir zat bu
lunsun mu, bulunmasın mı? Müşterek pazar 
nezdinde bu temsile lüzum var mı, yok mu? Bu 
şahsın ayrı bir kanuni hüviyeti veya bu kanuna 
evet veya hayır, demek bununla kaimdir. On
dan sonrası idari karar safhasıdır, icrai karar 
safhasıdır, Hükümetin yetkisi içindedir. Hükü
met yanlış karar verirse, Meclisin murakabe 
yetkisi vardır. Ama, evvelâ ortak pazar nezdin
de bir daimî delegelik ihdasına lüzum var mı, 
yok mu? Bu lüzum yoktur, diye bir arkadaşım 
çıkmadı, şimdiye kadar hiçbir arkadaşım buna 
lüzum yoktur, demedi. Ayrıca falan yapabilir, 
filân yapamaz denildi. O vazifenin yapılabil
mesi için hukukan Belçika Kiralı nezdinde ak
redite olması kâfi değil, bir itimatnameyi de 
öbür tarafa takdim edecek bir unvana sahibol-
ması da lâzımdır. Bu kanunla bunu istiyoruz. 
Bunun da aleyhinde hiçbir arkadaşım yoktur. 
Ama meseleyi de tam kavrıyamamaktan müte
vellit çeşitli mütalâalar ileri sürüldü. 

REFET AKSOY (Ordu) — Bir sual 
BAŞKAN — Buyurun. 
REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, ortak 

pazarın bir devlet mahiyetinde olduğunu ve bu
raya tâyin edilecek delegelerin ayrıca itimatna
me vermesi gerektiğini beyan buyuruyorsunuz. 

Bu, beynelmilel tanınmış bir devlet midir? 
Yoksa iştirak eden 6 devletten meydana geti
rilmiş bir devlet midir? 

DEVDE T BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) 
— Arz ettim efendim; 6 devletin üye olduğu bir 
üst devlet halindedir, bir üst kuruluş halinde
dir, ayrj bir Hükümet ve Devlet Başkanı vardır, 
ayrı bir icra organı vardır, bir parlâmento nü
vesi mevcuttur. Bir siyasi entegrasyon yolunda 
ilerlediği için bir Avrupa devletinin ilk nüvesini 
teşkil etmektedir ve bu devlet nezdinde şimdiye 
kadar yalnız Avrupa devletleri değil, fakat Gü
ney - Amerika'ya kadar pek çok devlet Büyükel-
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çiler akredile etmişlerdir, daimî delege unvanı 
ile. 

REFET AKSOY (Ordu) — Beynelmilel, res
men tanınmış bir devlet midir? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) 
— Efendim; devletler hukuku bakımından hük
mî şahsiyeti vardır. Devletler hukuku bakımın
dan hükmî şahsiyeti olduğu içindir ki, nezdine 
otuza yakın devlet şimdiye kadar Büyükelçi ve 
daimî delege göndermiştir. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) _ Sayın Hükümet 
.sözcüsü arkadaşımızdan istirham edeyim; bu dai
mî delegeliğin kadrosu ne olacaktır? Malî portesi 
ne olacaktır? 

BAŞKAN — Tasarıda yazılı. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Tasarıda 

yazılı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) 
—- Tasarının dördüncü sayfasının son satırına 
bakarsanız görürsünüz. Daimî temsilci; aded bir. 
Aylık tutarı iki bin lira. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Kadrosu ne ola-. 
calk? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) 
— Görüyorsunuz kadrosu bu efendim. 

BAŞKAN — Efendim, kadrosu 2 bin lira. 
KADRİ ÖZEK (izmir) — Efendim, bu de

legeliğin kaç memuru vardır, malî portesi ne 
olacaktır? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) 
— Beyefendi hiçbir yeni kadro istemiyor, Dışiş
leri Vekâleti, bir tek kadro istiyor. Üst tarafı 
mevcut. Esasen teşkilât kanunu ile vermiş bu
lunduğunuz kadrolarla idare edilecek. Bir tek 
kadrodan fazlasını istemiyor. Bir tek iki bin li
ralık kadro ilâveden ibarettir talep, bu kadar. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Sayın 
Başkanım, sayın Bakandan bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Paşa. 
MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Efen

dim bizim... 
BAŞKAN — Efendim, lütfen ayağa kalkarak 

&orunuz. 
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MEHMET ALI AYTAŞ (Devamla) — Peki 

efendim; âdet öyle mi? 
Efendim; bizim devletimizden oraya bir tem

silci göndereceğiz, akredite olarak. Bunu dev
let olarak mütalâa buyurdunuz? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) 
— Efendim; devletten sonra bir kuruluştur. Ko
nuşmasının geri kısmına, merdivenden inerken 
devam ettiği için duyulmadı). 

BAŞKAN -—Sayın Turhan Feyzioğlu lütfen 
mikrofondan konuşunuz. Buyurunuz sayın Se
lim Sarper. 

SELİM SARPER (İstanbul) — Efendim, 
bendenize öyle geliyor ki ; müzakere normal 
seyrinden bir hayli ayrılmıştır. 

Şimdi, evvelâ mesele bizim Ortak Pa
zara iltihakımız, iştirakimiz veyahut iltihak 
etmemekliğimiz, iştirak etmem ekliğimiz değil
dir. Mesele bu değildir. 

Sonra, bâzı arkadaşların fikrinde bâzı te
reddütler var. Sayın 'Tosbi arkadaşımız bizim 
Müşterek Pazara iltihakımızdan memleket 
ekonomisi üzerindeki etkisinin müspet veya 
menfi olabileceği hakkında (bir tereddüt geçi
riyor. Belki hakları var. Fakat her halükârda 
bu teşkilâta biz girsek de, girmesek de, üye olsak 
da olmasak da muazzam ve ekonomik bir teşekkül
dür. Ve bunun birçok memleketler üzerinde 
olduğu gibi bizim memleketimizin üzerinde de 
ekonomik etkileri olacaktır. Binaenaleyh, ak
lımıza gelen bütün tereddütlerin ve ıbütün ih
timallerin her hangi birisi vâki ve varidolsa 
yine, bu teşkilât nezdinde bu vâ'kı ve varit se
beplerden birisi dolayısiyle bir delegasyon ih
das etmek .mecburiyetindeyiz. Mesele »bir kere 
bu. Bu birincisi. 

İkincisi; emsali olmıyan bir mesele değlüdir. 
Washington' ile New - York arasındaki mesafe, 
uçak ile, bir saatten ibarettir. Washington'da 
-bir Büyükelçiliğimiz vardır. New - York'ta Bir
leşmiş Milletler nezdinde bir Daimî Delegeliği
miz vardır. Paris'te bir Büyükelçimiz vardır. 
Paris'te akridite yani Fransız Cumhurbaşkanı 
nezdinde akridite bir Büyükelçimiz vardır. Yi
ne Paris şehri içinde NATO nezdinde akridite 
bir Daimî Delegemiz vardır. Bendeniz hasbel
kader ve tesadüf - her ikisinde de daimî de
lege olarak bulundum. Şimdi (bizim Brüksel 
Büyükelçiliğimizin bu vazifeyi de üzerine al-
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miyacak veya alamıyacağı kadur mahmul 
olup olmaması da mesele değildir. Şimdi 
'birçok devletler evvelâ Birleşmiş Milletler
de şunu tecrübe ettiler; Washington Büyükel
çisini aynı zamanda Birleşmiş Milletler nez-
dine de alkrödite ettiler. Yürümedi. Şu se
bepten dolayı yürümedi; Amerika Hükümeti 
nezdinde; Amerika Cumhurbaşkanı nezdinde 
akridite olan bir büyükelçinin, bâzı alhval-
de, Birleşmiş Milletlerde kendi memleketinin 
siyaseti ile Amerika'nın siyaseti arasında te
zada düştüğü vâki olmuştur. Şimdi, orada 
Amerika delegesi kürsüye çıkıp da bir nok
tai nazarı müdafaa eder ve Türkiye'nin Wa-
^hington Büyükelçisi orada temsil ediyor diye, 
kürsüye çıkıp da Amerika'nın noktai nazarına 
hücum ederse, gidip Washington'd-a Türkiye'yi 
temsil etmekte müşkülât çeker. Aynı mesele 
NATO'da olmuştur. Fransa nezdinde lakredite 
bir büyükelçi eğer NATO'da da Türkiye'yi tem
sil eder olsaydı, sizi temin ederim birçok de
fti artık, Fransada bizi temsil edemiyeeek ka
dar Fransa delegasyonunun noktai nazarına 
ihtilâf haline düşmüş olacaktı ve düşmüştür. 
Bu itibarla ihtimallerden, tekrar başladığım 
gibi dönüyorum, her hangi biri vâridolursa 
olsun o ihmal vâki ve varit ise bizim bu teş
kilât nezdinde bir delegasyon bulun durmaldığı-
mız mecburidir. 

Kadro meselesine gelince; arkadaşlarda 
haklı bir tereddüt uyandı. Biz diyoruz k i ; 
hem bu işin, bu teşkilâtın vazifeleri geniştir. 
Hem de diyoruz ki ; bir kadro istiyoruz; bura
da ilâve edilmesi lâzımgelen bir nokta vur. 
Hariciye Vekâletinin kadrosu lüzumlu ek me
murları ilâve etmeye müsaittir. Binaenaleyh 
istenilen bir tek kadro, iki bin liralık büyük
elçi unvanını haiz bir daimî temsilcinin kad
rosudur. Buna göre Hariciye Vekâleti kendi 
kadrosundan ve icabeclerse bu kadroyu başka 
vekâletten istihdam etmek suretiyle başka me
murlar da gönderebilir. Hürmetlerimi teyide-
derim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Dermancı. 
YAHYA DERMANCI (İçel) — Muhterem 

arkadaşlarım, meseleye bir iktisadi politika yö
nünden önem vermek mecburiyetindeyiz. Yoksa, 
Müşterek Pazara girmek veya girmemek, bu Ortak 
Pazarın memlekete getireecği zararları veya kâr
ları hesabetmek meselesi; bu Meclisin önünden 
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geçecek bir konudur, bunu oraya bırakalım. 
Yalnız bu dev ekonomik kurum bizim malları
mızı her zaman şu iki yere büyük bir ölçü ile ka
bul etmiyebilir. Bugün Mersin'in limanı israil'
den televizyonlarla, radyo ile, basınla ve orada
ki çeşitli propoganda araçlariyle, nihayet hâ
kim bir durumdayken Mersin'in limanlarını ye
necek dünyada yeni bir mahsul çıkmamıştır. Şu
rasını memnuniyetle hepinize müjdelerim ki; bu
gün milyonların üstünde Mersin'den limon, por
takal gitmektedir. Ve bunun da Ticaret Bakan
lığından buraya kati bir rakamını almak müm
kündür. Şöyle 40 - 50 milyondan 100 milyon li
raya yakıtı bir döviz gelmektedir. Şimdi biz Or
tak Pazar nezdinde iktisadi hareketleri takibet-
mek ve orada, ister girelim, ister girmiyelim, 
bu dev idarenin karşısında, memleketimizi haber
dar etmek, ona göre tedbirler almak mecburiye
tindeyiz. Hükümetin dikkatini çekerim; bu ka
dar iltifat gören mahsullerimizin ihracında dai
ma onu teşvik edecek ve propogandasmı yaptı
racak ve o Ortak Pazarın gümrük ve çeşitli en
gelleyici tedbirlerine karşı bile orada bunları 
rağbet görür bir mal halinde iken kötü bir du
ruma düşürülmesi her zaman varittir. Demin 
arkadaşlarımın da şurada arz ettiği gibi Yunan
istan çeşitli gümrük barajlarını aşmak suretiy
le bizim mahsullerimizden daha kötü olduğu 
halde mahsullerini daha ileri bir fiyatla satmak
tadır. Memleketimizin hakikaten kıymetli mah
sullerine değerli bir şekilde pazarlarda yer ha-
zırlayamazsak bu memleketin durumu her zaman 

BAŞKAN — Mevzua giriniz. Sayın Derman
cı. 

YAHYA DERMANCI (Devamla) — Bu ba
kımdan bizim Ortak Pazara girip girmememiz 
meselesi Büyük Millet Meclisinin huzuruna ge
lecek, enine boyuna konuşulacaktır. Şimdi biz 
delege Ortak Pazar nezdinde bütün hâdiseleri 
takibedecek, Hükümete çeşitli bilgileri ânında 
yetiştirecek bir delegeye ihtiyaç vardır. îster gi
relim, ister girmiyelim, bu delegelik kendisini 
bir zaruret olarak ortaya koymuştur. 

Bu getirilen tasarının lehinde oy vermenizi 
istirham ediyorum. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Oku
tuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Tartışmaların yeter
liğini oya sunmanızı saygılarımla arz ederim. 

Giresun 
Naim. Ti rai i 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ortak Pazara gönderilecek temsilci hakkın

daki mevzu üzerinde vatandaşlarımızın çoğunlu
ğu bile basın kanaliyle kâfi derecede tenvir edil
miş iken, milletvekillerinin bu hususu bilmedik
lerini iddia etmek gülünç ve Yüksek Meclisin 
itibarını zedeleyici mahiyettedir. 

Hükümet temsilcisiyle konuşan yetkili millet
vekillerinin vermiş oldukları izahat Umumi He
yeti yeteri kadar aydınlatmıştır. Müzakerenin 
kifayetinin oya arzını saygılarımla rica ederim. 

Eskişehir 
delalettin Üzer 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde buyurun 
Sayın Kasım Gülek. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş
larım, konu kâfi derecede aydınlanmıştır kana
atinde değilim ve bunun üzerinde daha fazla ko
nuşmak da hiçbir surette ayıp değildir. 

Aziz arkadaşlarım, bir kere bu mesele geçi
ci Komisyondan geçmiş, normal komisyonlardan 
geçerek aydınlanmış değildir. Burada da üzerin
de ne kadar konuşulsa yeridir, kanaatindeyim, 
huzuru kalble, bilerek rahat rahat vey verebile
lim diye.-

Sayın arkadaşlarım; daimî delegelik lüzum
lu mudur değil midir? Üzerinde çok söz söy
lendi. Daimî delegelik lâzımdır diye, buraya, or
taya atılan fikirler yerindedir, doğrudur'. Bunun 
gibi, Birleşmiş Milletlerde, NATO'da, Avrupa 
Konseyinde daimî delegelikler vardır. Bizim de 
vardır, başka memleketlerin de vardır. Buraya 
da bir daimî delegelik lâzımdır. Ancak, bu me
selenin bir başka cephesi vardır ki, onun üze
rinde bir iki kelime söylemek lâzımdır. Onları 
söylemeden konular geçilirse, huzuru kalble rey 
verebilmek imkânımız olmaz. 

Aziz arkadaşlarını, 
Ortak Pazarda delegelik tesisi Ortak Pazara 

girmekle gayet tabiî çok yakından ilgilidir. Or
tak Pazara girme meselesi ayrıca burada görü
şülecektir, diyenler var, ama burada delegelikle 
girme konusu üzerinde mutlaka birkaç söz söy

lemek yerindedir. Yoksa lenevvür eimiş sayıl
mayız. 

Delegemiz bizim. Ortak Pazara »girmemiz hu
susunda gayret sarfetse de Ibu ancak i'er'i kala
bilir. Mühim olan Ortak Pazara, -girmektir. Biz, 
ne delegelik yoliyle, ne de normal diplomatik ka
nallardan. giremeyiz. Mütaaddit defalar burada 
'bahis konusu oldu; başka giren memleketleri 
yakından inccliyelim. Yunanistan böyle girdi. 
Memleketinde politik 'bakımdan birçok mevikiler-
de bulunmuş bir adamını memur etti. Gitti. 
Ortak Pazar müzakerelerine girdiği vakit, her
kes biliyordu ki, bu adamın sözü, /gelen alelade 
bir temsilcinin normal diplomatik temsilcinin söz
cünün üstünde kıymet ifade (der. Orada böyle 
pazarlık etti, döndü memleketine, pazarlık ne
ticesini anlattı. Bundan öteye, gidilemez, dedi. 
son derece nazik ve güç meseleyi bu yolla hal
ledil ebildi. İngiltere Ortak Pazara girmeye 
teşebbüs ettiği vakit... 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde Sayın Gü
lek. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Önerge aley
hinde konuşuyorum. Bu balkımdan dalha. fazla 
konuşmak lâzımdır diye izah ediyorum, efendim 
/bu nokta üzerinde izahat verilmeden eğer reye 
geçilirse milletvekilleri kâfi derecede tenevvür 
etmiş olmaz ve bilerek de rey vermiş olmaz. Bu
nun için üzerinde duruyorum, Sayın Başkan. 

İngiltere Ortak Pazara girmek istediği zaman, 
en mülhim nezaret mevki terinden birini işgal 
eden. ve yarının Başbakanlık mevkiini işgal et
mesi ihtimali olan bir insanı, Mührü Has Nâzın 
Edward Lead'i vazifelendirdi. Onun da' Ortak 
Pazara girme yolundaki pazarlığı normal diplo
matik kanalların çok üstünde oldu. Bizim Or
tak Pazara girmemiz Uıayati ehemmiyettedir. İk
tisadi bakımdan i ı ay at i ehemmiyettedir, siyas\ 
bakımdan ihayati Ehemmiyettedir. Çünkü, Or
tak Pazar, Avrupa İktisadi Birliğinin olduğu 
kadar siyasi birliğin nüvesidir. Yarının, Birle
şik Avrupa Devletlerinin nüvesidir. Buraya 
mutlaka ve en az Yunanistan şartlar iyi e girmek 
zorundayız. Bunu sağlıyabilmek için de sadece 
orada Ibir delegeliğin ihdası veya normal diplo
matik kanallardan teşebbüste bulunarak, gayret 
sarf etmek kâfi değildir. Bunun çok üstünde, 
devlet olarak, memleket olarak en önemli konu
lardan biri olarak teşebbüse geçmek lâzımdır. 
Bu bakımdan .müzakereler kâfi değildir. Üzerin-
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do da/ha fazla, konuşulmalıdır. Bunun üzerinde 
'bilerek, inşirah ile, itminanla rey verecek duru
nla •gelmeliyiz . Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde konuşul
du. 

MKAÜHTI ERDUMlR (Kırşehir) — Usul 
lıalkkmda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, demin de dikkat 
el Um, bir tasarının görüşülmesi yapılmaktadır. 
Sıra ile, söz alan arkadaşlara söz verildi. Hükü
met ve komisyon istediği zaman konuştu. Son 
olarak bir kifayet önergesi geldi ve okundu. Ki
fayet önergesinin aleyhinde bir arkadaşımız ko
nuştu. Usul baklanda ne söyliyeccğiniızi merak 
et inekteyim? 

MUMDUM ERD.EMtR (Kırşehir) — İçtü
züğün 1 11 nci maddesi gereğince müzakere hu
susu hakkında İki kelime arz edeceğim. 

BAŞKAN — Müzakere llıususunda bundan 
başka Ibir şey yaktığımız yokki.. 

Efendim, önergeleri okuduk, 'aleyhinde ıbir 
arkadaş konuştu. Zaten İçtüzükte de kifayet 
önergesinin aleyhinde bir kişiye söz verildikten 
sonra, oylanır, denilmektedir. Oylarınıza sunu
yorum. 'Kabul edenler... Et m iyeni er... Kabul 
edilmiştir. 

MUMDUTT ERDEMÎft (Kırşettıir) — Usul 
hakkında, 'her zaman söz islenebilir. 

BAŞKAN • Memdülı Bey çok .istirham ede
ceğim, müzakerenin seyrinde bir usulsüzlük .gör
müyorum. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

fvedilik teklifi vardır. Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okutuyorum. 
Bir dakika, arkadaşlar. (îeçici Komisyon söz

cüsünün, rapordaki bâzı ecnebi kelimelerin dü
zeltilmesi hakkında bir önergesi vardır, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Komisyon, raporunun, tabında 'bâzı baskı ha

taları mevcuttur. Şöyle iki : 6 ve 7 nci hatırlar
daki Fransızca, tâıbir «Le traite ınstituant le 
Conımunaute Economique Europeene» 
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13 ncü satırdaki bu «daimî delegelik» bir 

«daimî delegelik» şeklinde düzeltilecektir. 
Saygı ile arz ederim. 

Sözcü 
Aydın 

Orhan Apaydın 

BAŞKAN — Efendim, önergede gösterilen 
şekilde elinizdeki tasarı düzeltilecektir. Bu 
.şekilde işaret buyurun. 

Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Avrupa Ekonomik Camiası 
nezdindc Hükümeti devamlı surette temsil et
mek ve teşkilât ile teması sağlamak maksadiy-
le Dışişleri Bakanlığına bağlı bir daimî delege
lik kurulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
- Meselâ Sayın Erdemir arkadaşımız. - Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla 
değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına ekli 
cetvelde gösterilen kadro eklenmiştir. 

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

MADDE 3. — Daimî Delegeliğe, Dışişleri 
Bakanlığı kuruluşuna dair olan 14.1 .1938 ta
rihli ve 3312 sayılı Kanunun tâyin hakkında
ki kaytıları ile bağlı olmaksızın tâyin yapılabi
lir. 

Dışişleri meslek memurlarından daimî dele
ge görevine tâyin edileceklerin büyükelçi un
vanını taşıma hakkını 'haiz olmaları şarttır. 

Daimî delege görevine Dışişleri Bakanlığı 
meslek memurları dışındaki!erden tâyin edile
cekler, görevleri süresince mukayyet olmak üze
re, büyükelçi unvanı ile tâyin olunurlar. 

Daimî Delege, büyükelçilere tanınan her çe : 

şit 'haklardan faydalanır. 

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

MADDE 4. — Daimî delegeliğin diğer me
murları Dışişleri Bakanlığı meslek ve idare sı-
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nıfı memur kadroları ile diğer ilgili bakanlık
ların yabancı memleketler kadrolarından kar
şılanır. 

Bu kadrolara tâyin edilen memurların özel 
kanunları gereğince tanınmış olan unvan ve 
hakları saklıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Daimî 
Delegelikte veya camia organları nezdinde gö
revli bütün memurları, Daimî Delegeye bağlı
dırlar. 

'BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen1? 
Sayın özek, buyurun . 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım; Sayın Turhan Feyzioğlu'na biraz ev
vel tevcih ettiğim bir sual, zannediyorum ki, 
kendileri tarafından ya yanlış anlaşıldı, veya 
bendeniz ifade edemedim. Filvaki, kanunu tet
kik etmeden, kendilerine, ihdası düşünülen ve
ya bu kanun ile kabul edilmek istenilen daimî 
delegelik kadrosu ne olacaktır, dediğim zaman, 
tasarıda bir tek daimî delegeliğin cetvelde gös
terilmiş olduğunu bendeniz de gördüm. Ancak, 
bu daimî delegeliğin her halde diğer erkânı da 
vardır. 4 ncü maddenin tetkikinden de anlaşı
lacağı veçhile, diğer bakanlıklarda mevcudolan 
kadrolardan tâyinler yapılacağına dair bir hü
küm vardır. Dediler ki, bu daimî delegeliğin 
malî portesi mühim değildir. Bir daimî delege
nin 2 000 lira almakta olduğunu görürsek, bu
nun fazla olmadığı anlaşılır, ama bu daimî de
legeliğin erkânı kaç kişiden müteşekkil olacak
tır? Bendenizin sormak istediği hususu bu idi. 
Çünkü, biraz evvel Sadrettin Tosbi arkadaşı
mızın işaret ettiği gibi, büyük devletlerin dışa
rıya göndermedikleri miktarı aşan bir memur 
•kadrosu dış memleketlerde istihdam edilmekte
dir. Bu, elbette bütçeye bir külfet tahmil et
mektedir. Benim istirhamım bu idi. Yoksa, bu 
cetvellerle kaç. tane kadro ihdas edilmek isten
mekte olduğu hususunu bendeniz de kanunu 
tetkik ederek görmüşümdür. 

Hükümetten istirhamım şu : Bu bakımdan 
malî portesi ne olacaktır'? Dışarıya- gönderilen 
memur adedi çok fazla olduğuna göre, halen 
dışarda istihdam edilen memurlar arasından 
mı tâyin yapılacak, yoksa, yine Dışişleri ve di
ğer bakanlıkların dışarıya göndermeleri müm
kün bulunan memurlardan mı gönderilecektir? 
Bu hususu da bendeniz anlıyamadım. Bu hu
susta şayet Sayın Hükümet Sözcüsü malûmat 
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lütfederlerse, ben de memnun olurum, hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen arkadaş yok. Buyurun, Sayın Feyzioğlu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım, NATO nezdindeki ve
ya Birleşmiş Milletler nezdindeki daimî delege
liklerde olduğu gibi burada da ihtiyaca göre 
diğer bakanlıklar temsilcileri bulundurulacak
lardır. Yalnız, NATO nezdinde millî savunma 
memurları bulunurken, burada millî savunma 
memurları bulunmıyacak, orada da Oümrük ve 
Tekel yok, burada Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğının temsilcisi bulunacak. Bu kadrolar ihtiya
ca ^öre ve işin haemma göre bu bakanlıkların 
esasen dış temsilcileri kadrosu olarak Meclisçe 
kabul edilmiş kanunlarla kendilerine verilmiş 
olan kadrolar kullanılarak, yani yeni bir kadro 
ihdas edilmeden yürütülecektir. Madde sarihtir. 
Esasen yürürlükte bulunan kanunlarla verilmiş 
kadrolardan başka yeni bir kadro ihdas edilmi
yor. (Oya, oya, sesleri) 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza, sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Daimî delegelik görevini, Av
rupa Ekonomik Camiası ara merkezi ile organ
larının çalışacağı merkezlerde görür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORHAN 
APAYDIN (Aydın) — «Ana merkezi» olacak 
düzeltilmesi lâzım. 

BAŞKAN — Evet «ana merkezi» şeklinde
dir. Madde hakkında söz istiyen yok. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Daimî Delegenin maaşı 
ile Delegeliğin giderleri 1963 bütçe yılında, 
Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümlerin
den karşılanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok.. Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 

Yok.. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümü hakkında lehte ve aleyhte 
söz istiyen var mı? 

Buyurun, Sayın Ataöv. Lehte mi, aleyhte 
mi? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Lehte. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlarım, Müşterek Pazar nezdinde daimî de
legelik ihdası hakkındaki Kanunun müzakere
sine başlandığı zaman, aleyhinde oy vermek 
üzere kararlı idim ve bu mevzuda da, kanım 
teklifinin reddi hakkında bir takrir vermiştim. 
Çünkü, gerek konuşan arkadaşların beyanları, 
gerekse Hükümet adına konuşan Sayın Turhan 
Feyzioğlu'nun ifadeleri beni bir türlü ikna ede
medi. Burada düşündüm; acaba ben mi anlıya-
madım Başbakan Yardımcısının beyanlarını, 
diye. Fakat Meclisin umumi havasına baktım, 
herkes aynı şekilde... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR-
DIMCLSI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) —-
Polemik yapmak istiyor. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Yok, pole
mik değil, Başbakan Yardımcısı. Vaktaki bu 
işin ehli olan, Komisyon Başkanı Sayın Selim 
Sarper Beyefendi buraya kalktılar ve durumu 
gayet güzel izah ettiler. O zaman kaani oldum 
ve anladım ki, buraya bir daimî delegeliğin ih
dasında fayda vardır. Sadrettin Tosbi ve diğer 
arkadaşlarımın beyanlarına ne kadar inannıış-
sam, Selim Sarper arkadaşımızın çok acık ve 
salonumuzun alkış suretiyle tasvibettiği ve her
kesin de benim gibi düşündüğünü o zaman an
ladığım ifadelerinden sonra bu kanunun lehinde 
oy vermek lâzınıgeldiğine kaani oldum. 

Muhterem arkadaşlarım; bu vesile ile bu ka
nunun lehinde oy vereceğimi ifade ederken bir 
usul de meydana çıkmış oluyor. Sayın Hükümeti 
bu yönden ikaz etmek fırsatını da bulmuş oluyo
rum. Kanun tasarıları müzakere edilirken, o ka
nunla ilgili bakanlar salonda bulunmadığı za
man... 
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COŞKUN KIRCA (İstanbul) -- Dışişleri 

Bakan Vekili burada.. 
iHSAN ATAÖV (Devamla) — O kanunu 

bize en iyi izah edebilecek olan Hükümet 
erkânının söz alması, devamlı müzakerelere, 
devamlı kürsüyü işgal etmelere mâni olur. Mem
leketimiz için çok hayırlı olan şu kanunu, saat
lerce müzakere ederek havanda su döver gibi 
boşuna konuşmadan, gayet güzel bir şekilde 
çıkarırdık. 

Bendeniz, Selim Sarper arkadaşımızın iza
hatı karşısında müspet oy vereceğimi beyan 
eder, bu kanunun memlekete hayırlı olmasını 
temenni ederim, arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhte söz istiyen arkadaşı
mız, yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum.- Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının 
tümü kabul edilmiştir. Tasarının tümü Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, komisyonlara üye se
çimi hakkında tasnif heyeti raporu geldi, oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Ticaret Komisyonunda açık bulıman üyelik 

için yapılan seçime (261) üye katılmış ve neti
cede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Van 

ihsan Bcdirhanoğlu 

Üye 
Bursa 

Ahmet Türkel 
Üye 

Amasya 
M. Kemal Karan 

Ekrem Dikmen 
Muteber olmıyan pusla 

259 
•9 

BAŞKAN — Böylece Sayın Ekrem Dikmen 
Ticaret Komisyonu üyeliğine seçilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (262) üye katılmış ve neti-
cede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 
Van Bursa 

ihsan Bedirhanoğlu Ahmet Türkel 
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Üye 

Amasya 
M. Kemal Karan 

Mehmet Ali Arıkaıı 224 
Osman Sabri Adal 16 
Boş pusla 18 
Muteber olmıyan 4 

BAŞKAN — Böylece 224 oyla Sayın Meh
met Ali Arıkan İçişleri Komisyonu üyeliğine 
seçilmiştir. 

7. — Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam taz
minat kanunu tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/366) (S. Sayısı : 84) 
(D 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanının bir 
önergesi var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci görüşülmesi yapılacak işler 

bölümünde 45 nci maddesinde yer alan ve 10 
Şubat 1963 tarihinde dağıtımı yapılan (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 84 Denizaltı, dalgıç ve kur
bağa adam kanun tasarısının önemine binaen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin oya sunul
masını arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
îlhami Sancar 

BAŞKAN — öncelikle müzakeresini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Bakan yerini alsınlar. 
Tasarının tümü hakkında konuşacak arka

daşımız var mı?.. 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Urupu 

adına Sayın Cevad Odyakmaz, buyurun. 

C. K. M. P. GRUPÜ ADINA CEVAD OD
YAKMAZ (Sivas) — Muhterem arkadaşlar, Hü
kümet tarafından yüksek huzurunuza getirilmiş 
«lan, «Denizaltı, dalgıç, kurbağa adamlar» ı hak
kındaki tazminat tasarısı, bundan evvel, yine 
Yüce Meclis tarafından kabul edilmiş olan diğer 
tasarılardaki esaslarla muadelet temini bakımın
dan hazırlanmıştır. 

Tasarının, Cumhuriyetçi Köylü Millet Par-

(1) 84' S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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! tisi (Irupu olarak kabulünü ve Deniz Kuvvetle

rimize hayırlı olmasını temenni etmekteyiz. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının lümii hakkında baş
ka söz istiyen arkadaş var mı? (Yok, sesleri) 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvediliği oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Maddeyi okutuyorum : 

Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam tazminat 
Kanunu 

MADDİ] 1. — Tarifler : 
Bu-kanunda kullanılan terimlerin anlamları 

aşağıda gösterilmiştir : 
a) Denizaltı, dalgıç ve kurbağa, adanı : De

nizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adanı Okul ve kurs
larından mezun olarak Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığınca onaylı diplomayı haiz bulunan; sicil, 
eğitim ve sıhhi durum itibariyle denizaltı, dal
gıç, ve kurbağa adam hizmet kadrolarında görev 
alabilecek niteliklerini muhafaza eden personel
dir. 

b) Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hiz
meti : Silâhlı Kuvvetler kadrolarında, denizaltı, 
dalgıç ve kurbağa adam olarak gösterilen kadro
lar ile denizaltı, dalgıç ve kurbağa adamların 
sevk ve idaresiyle bilfiil görevli denizaltıcı, dal
gıç ve kurbağa adanı niteliklerini taşıyan komu
tanlar ile kendi bağlıları karargâh kadrolarının 
aynı nitelikleri taşıyan denizaltı, dalgıç ve kur
bağa adanı hizmetlerine denir. 

e) Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hiz
met süresi : Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam 
olarak vasıflandırılan personelin denizaltı, dal
gıç ve kurbağa, adam hizmet kadrolarına bilfiil 
katılış tarihi ile bu. hizmet, kadrolarından bilfiil 
ayrılış tarihleri ar-asında geçen sürelerin topla
mıdır. 

Ancak, bu sürelerin hesabında denizaltıcı, 
dalgıç ve kurbağa adam olmak üzere okul veya 
kursları başarı ile bitirenlerin okul veya kurs
larda geçen hizmet süreleri dikkate alınır. 

d) Hizmet sürelerinin hesabı : 1 Eylül baş-
I langıcma göre yıl olarak ifade edilir. 6 ay ve 
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daha yukarı müddetler tam yıla tamamlanır ve 
noksanı nazarı itibara alınmaz. 

Hizmet yılları her yıl 1 Eylül tarihine göre 
Denizaltı Filosu ve Kurtarma komutanlıklarınca 
tanzim edilerek kuvvet komutanları tarafından 
onaylandıktan sonra ilgililere duyurulur. 

e) Albay maaşı : 3 yılını bitirmiş, bir üst 
derece maaşı alan albayın zamlı aylık tutarıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. . 
Yok.. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa 
adamlar ile denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam 
kurslarında bulunan personele bu kanun hüküm
lerine göre aylık dalış tazminatı ödenir. 

a) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam hiz
met kadrolarında tâyinen görevlenen personele, 
hizmet sürelerine nazaran ek cetveldeki aidol-
duğu sütunda gösterilen aylık dalış tazminatı 
ödenir. 

b) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam ol
mak üzere seçilerek eğitime başlıyaıı denizaltı, 
dalgıç ve kurbağa adam kurs ve stajyeri subay 
ve astsubaylara ek cetvelde durumlarına uygun 
sütunun 1 nci dalış hizmet yılma tekabül eden 
aylık dalış tazminatı ödenir. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususta Millî Sa
vunma Komisyonu Sözcüsünün bir önergesi var
dır, okutuyorum. Maddeye bir (c) bendi ilâvesi 
hakkında. 

M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
(Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam tazmi

nat kanunu tasarısı) nm 2 nci maddesinin (c) 
fıkrası, metnin tebyizinde sehven metne geçiril
memiş olduğundan, ilişik (c) fıkrası metninin, 
evvelce M. Savunma Komisyonunda kabul edil
miş metin olarak, tasarıdaki yerine konmasının 
karara arzını saygı ile teklif ederim. 

Sözcü : Niğde 
Asım Eren 

2 nci maddeye eklenecek (c) fıkrası : 
c) Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adanı ol

mak üzere seçilen erlere kursa katıldıklarını ta-
kibeden ay başından itibaren albay maaşının 
% 1 i kursta muvaffak olduklarından itibaren 
denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam kadroların
da görevlendikleri müddetçe albay maaşının 
% 2 si nisbetinde aylık dalış tazminatı ödenir. 
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BAŞKAN — Komisyonun ilâvesi hakkında 

söz ist iyen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 2 nci maddeyi ilâve olunan (c) fıkra
sı ih; birlikte tekrar okuyoruz. 

MADDE 2. — Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa 
adam hır ile denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam 
kurslarında bulunan personele bu kanun hüküm
lerine göre aylık dalış tazminatı ödenir. 

a) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam hiz
met kadrolarında tâyinen görevlenen personele 
-hizmet sürelerine nazaran ek cetveldeki aidoldu-
ğu sütunda gösterilen aylık dalış tazminatı öde
nir. 

b) Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam ol
mak üzere seçilerek eğitime başlıyan denizaltı, 
dalgıç ve kurbağa adam kurs ve stajyeri subay 
ve astsubaylara ek cetvelde durumlarına uyan 
sütunun 1 nci dalış hizmet yılma tekabül eden 
aylık dalış tazminatı ödenir. 

c) Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam olmak 
üzere seçilen erlere kursa katıldıklarını takib-
eden ay başından itibaren albay maaşının % 1 i, 
kursta muvaffak olduklarından itibaren deniz
altı, dalgıç ve kurbağa adam kadrolarında görev
lendikleri müddetçe albay maaşının % 2 si nis
betinde aylık dalış tazminatı ödenir. 

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

MADDE o. — Denizaltı filo komutanlığının 
eğitim, teftiş overhol sonu trim ve derin su da-
lışlariyle kontrol ve tesellüm maksatlarına uy
gun olarak belirteceği lüzuma göre denizaltı ge
mileriyle vazifeli olarak dalışa iştirak eden ve 
dalış tazminatı alamıyan personele hangi meslek 
ve sınıftan olursa olsun her iki saatlik dalış gö
revi için albay maaşının % 1 i nisbetinde dalış 
tazminatı verilir. Ancak bu sebeplerle bir şahsa 
bir ay içinde ödenecek tazminat albay maaşının 
% 6 sini geçemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Denizaltıcı, dalgıç ve kurba
ğa adamların aylık tazminatlarını alabilmeleri 
için 1 Eylül başlangıcına göre 1 yıl içinde altmış 
saat dalış yapmaları şarttır. Ancak, denizaltıcı-
lık, dalgıç ve kurbağa adam vasıflarını muhafa
za ettikleri halde kadro, hizmet icap ve ihti-
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yarları dolayısiyle »Silâhlı Kuvvetlerin diğer gö
revlerine atananlardan bilâhara denizaltı, dal
gıç ve kurbağa adam hizmetlerinde görevlendi
rilmeleri lüzumlu görülenler Kuvvet Komutanı 
tasvibi ile altmış saatlik dalışlarını tamamladık
ları aybaşında (Hizmet yılları sabit kalmakla be
raber) denizaltı, dalgıç ve kurbağa adanı aylık 
tazminatlarını emsalleri gibi aynen alırlar. 

Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlardan 
durumları G ncı ve 8 nci maddelere uyanlar ha
riç bir yıl içinde altmış saatlik dalışlarını yapııu-
yanların bir yıllık hizmet seneleri düşürülür ve 
dalış tazminatlarının % 50 si mütaakıp yıl Ey
lül ayı başından itibaren kesilir; bu kesiliş ge
çen yıldan noksan kalan dalış süresi tamamla
nıncaya kadar devam eder. Normal tazminat, 
noksan kalan dalış saatinin tamamlanmasını1 ta-
kibeden aybaşından itibaren ödenmeye başlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyeni 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Denizaltı, dalgıç ve kurbağa 
adam aylık tazminatları aşağıdaki hallerde kesi
lir : 

a) Sicil yolu ile disiplinsizlik veya yeter
sizlikleri sabit olanlar ile, alâkalı vasıflar talimat
nameleri esaslarmca denizaltı, dalgıç ve kurba
ğa adam hizmetlerini yapamaz kararı olanlar, 

Bu durumdaki personel bekletilmeksizin de
nizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinden 
başka görevlere verilir. 

b) -Kurs, staj, tahsil gibi sebepler veya şah
si hürriyeti tahdideclen cezalarla hizmetten 
uzaklaşmış bulunanlar. 

Bu gibilerden tekrar denizaltı, dalgıç ve kur
bağa adam hizmet kadrolarında hizmetleri lü
zumlu görülenler hizmete başladıkları tarihten 
sonraki aybaşından itibaren aylık tazminatları
nı hizmet süreleri hesabına göre alırlar. 

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

MADDE 6. — Kaza ve sıhhi sebeplerle ay
rılanlara ödenecek yıpranma tazminatı : 

Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmet fa
aliyetleri esnasında, bu faaliyetlerin sebep ve te
sirleri ile kaza ve sakatlanmalara mâruz kaldığı 
vaka raporu ve sıhhi kurul raporları ile tesbit 
edilen personele, hizmet seneleri sabit kalmak 
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ve dalış mecburiyeti aranmaksızın aşağıdaki 
esaslar dâhilinde yıpranma tazminatı ödenir. 

a) Kazaya mâruz kalmış veya sakatlanmış 
olmasından dolayı tedavi görenlerden, tedavi 
süresi dâhil iki yıla kadar hava değişimi alanla
ra, son aldığı aylık tazminatı ödenmeye devam 
edilir. 

b) Denizaltı, dalgıç-ve kurbağa adam hiz
met faaliyetlerinin sebep ve -tesirleriyle sağlık 
bakımından denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam 
hizmet kadrolarında görev alamıyaeak duruma 
mâruz kalarak Silâhlı Kuvvetlerin diğer görev
lerine nakledilenlere, bu görevde bulundukları 
müddetçe, son aldıkları aylık tazminatlarının 
% 50 si ödenmeye devanı edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ? 
Yok.. Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Sakatlık ve şehitlik tazminatı 
Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam per

soneli ile hangi meslek ve sınıftan olursa olsun 
vazifeli olarak, denizaltı, dalgıç ve kurbağa 
adam hizmet faaliyetlerinde görevli olarak bulu
nanlardan bu hizmetlerin sebep ve tesiriyle sa
kat kalan ve bu sebepten görevlerinden 
ayrılmak mecburiyetinde kalanlara albay maa
şının beş katı bu sakatlanma sebebiyle Silâhlı 
kuvvetler hizmetlerinden ayrılmak mecburiyetin
de kalanlara yedi katı, ölenlerin emekli maaşına 
müstahak dul ve yetimlerine, yoksa kanuni mi
rasçılarına albay maaşının oniki katı, bir defaya 
mahsus olmak üzere tazminat olarak verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — a) On yıl müddetle bilfiil de
nizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmeti yaparak 
disiplinsizlikten gayrı sebeplerle Silâhlı "Kuvvet
lerin diğer kadrolarına nakledilen subaylar ile 
onbeş yıl müddetle bilfiil denizaltı, dalgıç ve 
kurbağa adam hizmeti yaparak disiplinsizlikten 
gayrı sebeplerle Silâhlı Kuvvetlerin diğer kadro
larına nakledilen astsubaylara dalış mecburiyeti 
aranmaksızın albay maaşının % 15 i aylık yıp
ranma tazminatı ödenir. 

Tesbit edilen bu müddetlerden fazla fiilî her 
denizaltı, dalgıç ve; kurbağa adam hizmet senesi 
için bu nisbetc albay maaşının % 2 si ilâve edi
lir. 
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b) Oııyedi ve daha fazla yıl müddetle bilfiil 

denizaltı, dal gıy ve kurbağa adanı hizmeti yapa
rak kadro, hizmet icap ve ihtiyaçları dolayısiy-
le Silâhlı Kuvvetlerin diğer kadrolarına nakle
dilen subaylar ile yirmiiki yıl ve daha fazla müd
detle bilfiil denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam 
hizmeti yaparak kadro, hizmet ieap ve ihtiyaçla
rı dolayısiyle Silâhlı Kuvvetlerin diğer kadrola
rına nakledilen astsubaylara dalış mecburiyeti 
aranmaksızın ek cetveldeki sütunlarından subay
lara oııyedi, astsubaylara yirıniikinei yıla tekabül 
eden miktar aylık yıpranma tazminatı ödenir. 

BAŞKAN" — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok.' Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
imi etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Denizaltı, dalgıç.ve kurbağa. 
adanı hizmetlerinden ancak birinden tazminat 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Durumları dördüncü madde
ye uyanlar hariç, bu kanunla tesbit edilen taz
minat denizaltı, dalgıç, ve kurbağa adam olmak 
üzere kurs ve staja katılanlar ile denizaltı, dalgıç 
ve kurbağa adam hizmetlerine tâyin ile katılan 
personele hizmete katılışlarını takibeden aybaşın
dan itibaren aylıklarla birlikte ödenmeye başla
nır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunla verilen tazminat
lara 7244 sayılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü madde
leriyle 24 Şubat 1.961 tarihli ve 263 sayılı Kanu
nun aynı maddeye mütedair hükümleri uygulan
maz. 

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

MADDE 12. — 5957 sayılı denizaltıcı ve dal
gıçlara verilecek tazminat Kanunu ile 6320 sayılı 
Çavuş ve uzman çavuşlar Kanununun 9 ncu mad
desinin denizaltıcı ve dalgıç, tazminatına ait hük
mü kaldırılmıştır. 

18 . 3 . 1963 O : 1 
BAŞKAN — Madde . hakkında söz istiyen 

var mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte denizaltı, dalgıç, ve kurbağa 
adam niteliklerini muhafaza edenler ile 5957 sayı
lı Kanunun 8 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 
onbeş yıl bilfiil dalış yaptıktan sonra, disiplinsiz
likten gayri sebeplerle deniz sınıfının diğer kısım
larına naklolunaıılardan denizaltı ve dalgıç nite
liklerini muhafaza edenlerin hizmet süreleri bu 
kanunun hükümleri dâhilinde hesaplanarak dalış 
ve yıpranma tazminatları ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul .„ 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(İEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği talihte 5957 sayılı Kanunun 8 nci mad
desine göre tazminat alanlar ile aynı kanunun 
geçici maddesine göre tazminat alanların bu taz
minatlarının aynen ödenmesine devam olunur. 

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

MADDE 13. — Bu kanun yayımını takibeden 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen L. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanunim hükümlerini Mil
lî Savunma ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde, hakkında söz istiyen.1... . 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının lehinde ve aleyhinde konuşacak olan 
var mı?... Yok. Tasarının tümünü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı 
Mcclisinizce kabul edilmiştir. 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle, 20 Mart 
Çarşamba günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,15 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Teknik öğretimde gereken ıslahatın yapı
labilmesi ve Teknik Öğretmen Okulunun inki
şafı ile mezunlarına bir formasyon verilmesi hu
susunda yapılan teşebbüslere dair yazılı soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şevket Ra§it 
Hatipoğlu'nun yazılı cevabı (7/200) 

Özü : Teknik Öğretmen Okulu 
hakkında Millî Eğitim Bakan
lığından yazılı soru. 

Millet Meclisi Başkanlığı eliyle Millî Eğitim 
Bakanlığına 

Teknik öğretimde gereken ıslahatın yapıla
bilmesi ve Teknik Öğretmen Okulunun inkişafı 
ile mezunlarına bir formasyon verilmesi zımnın
da, Teknik öğretmen Okulunun dört öğretme
ni tarafından 27 . 9 .1960 tarihinde muhterem 
«olefiniz Bedrettin Tuneer nezdindc l)ir teşeb
büse girişilmiştir. 

Vazifeli Bakan tarafından son derece müs-
bet karşılanan şifahi izahat üzerine mcvzuuba-
his öğretmenler, müşterek imzaları ile 2 7 . 9 . 
1960 tarihli raporlarını da Bakanlığa takdim 
etmişlerdir. 

27 . 9 . 1960 tarihli toplantıda Sayın Bakan 
heyetçe yapılan görüşme ve takdim edilen ra
por üzerine, lüzum gördükleri ve emir "buyur
dukları ilk toplantıya iştirak edeceklerin adla
rını ve görevlerim bildirir, bu hususta fikir sa
hibi ve memleketimiz çapında, yetkili kimsele
rin listesini talebetmesi üzerine: 

3 . 10 . 1960 tarihinde 9 kişilik 'bir isim listesi 
de ayrıca takdim edilmiştir. 

Bilâhara memleketsever basınımızın dahi 
dikkatini çeken bu olay üzerine, bâzı makale
ler yazılmış ve Millî Eğitim Bakanlığının bu 
konu hakkında ciddî bir çalışma devresine gir
mek üzere olduğu kanaati umumi efkâra tel
kin edilmiştir. 

Yazılı sorumu sorduğum bugünkü tarihte 
dahi aynı idealist (öğretmenlerin mevzuubahis 
müesseseyi Islâh edip kurtarabilmek çarelerinin 
Bakanlıkça tesbiti için teşebbüslerde bulunduk
larını ve Millî Eğitim Bakanlığından evvelki 

teklifleri veçhile tekliflerini heyet halinde tek
rarladıklarını öğrenmiş bulunnıaJktayiim. 

Yukarda tebarüz ettirdiğim temaslar hak
kında ve Teknik Öğretmen Okulunun geleceği 
hakkında tenvir edilmek ihtiyacını duyduğum
dan durumun yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

27 . 9 .1962 
Edirne Milletvekili 

Fahir Giritlioğlu 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terbiye Dairesi 
(Sayı: 343 

lö . 2.1963 

Konu: Edirne Milletvekili Fa
hir Giritlioğlu'nun yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Millet M'eclisi Başkanlığına 
ilgi": Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğü ifadeli 15 Ekim 1962 tarih 
ve 3336/16234 sayılı yazı : 

Edirne Milletvekili Fa'hir Griritlioğlu'nun, 
Teknik öğretimde gereken ıslahatın yapılması 
ve Teknik öğretmen Okulunun inkişafına dair 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini emirlerine arz 'ederim. 
Prof. Dr. Şevket Raşit iHJatipoğlu 

M. Eğitim (Bakam 

Teknik öğretimde gereken ıslâhatın ya
pılması ve Erkek Teknik öğretmen. Okulu
nun inkişafı ile mezunlarına bir formasyon 
verilmesine dair, Teknik öğretmen Okulunun 
«4» öğretmeni tarafından 27 . 9 . 1960 tari
hinde selefim Sayın Prof. Bedrettin Tuncel'e 
tevdi edildiği bildirilen raporun bir .sureti, 
ilgili öğretmenlerden özel olarak temin edil
miştir. 

Bu rapor özetle şu hususları ihtiva etmek
tedir : 

1. Gerçek ilim adamlariyle seçkin sana
yicilerimizden kurulacak bir komisyon, tek
nik öğretimi rasyonel bir şekilde plânlamalı-
dır. 
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2. Liseye dayalı akademik öğrenim gör

müş, ileri teknik bilgilerle mücehhez kimse
lerden seçilecek bir Tâli Komisyon, memle
ketimizle, bilimsel ve endüstriyel bakımın
dan ilerlemiş memleketlerde yapacakları araş
tırma ve etütleri, İm ilim komisyonuna, sun
malıdır. 

.'}. Erkek. Teknik Öğretmen Okulu ıslah 
edilmelidir, Bu okul halen istenilen ve bek
lenilen öğretmeni yetiştirmemektedir. Bu
nun sebebi, okulun maksat ve gayesinin uy
gunsuzluğu, yani öğrencilerin hem atölye öğ
retmeni, hem de teknik dersleri okutacak 
öğretmenler olarak yetiştirilmek istenmesi, 
öğretim, üyelerinin kifayetsizliği, müfredat 
programlarının düşük ve aksak oluşudur. 

Bütün bunları ıslâh etmek için, müfredat 
programlarına bâzı ilâveler yapılmalı ve Er
kek Teknik öğretmen Okulu, «Mühendis - öğ
retmen» yetiştiren bir öğretim kurumu hali
ne getirilmelidir. 

4. Teknik okullara - devamı ihtiyari - öğ
retmen bilgisi dersleri konulmalı, buralar
dan yetişecek mühendislerden de öğretmen ola
rak faydalanılmahdır. 

Mesleki ve teknik öğretim, .Bakanlığımı
zın üzerindeki hassasiyetle durduğu önemli ko
nulardan biridir. Nitekim VII nci Millî Eği
tim Şûrası ile ilgili çalışmalar yapıldığı sı
ralarda da, bu konuya önemi ile mütenasip 
bir yer verilerek, (mütehassisiardan teşkil 'olu
nan ıkomite ve komisyonlarca, meslekî ve tek
nik 'öğretimin günümüz ihtiyaçlarını karşılıya-
bilecek nitelikte 'bir organizasyona tabi tutul
ması (hususu, uluslararası standartlar da göz 
ö'iıünde bulundurularak, genişliğine ve derin
liğine incelenmiş ve alınan sonuçlar, 'Şûra Genel 
Kurulunun tasvibinden geçmiştir. (Binaenaleyh, 
bahis 'konusu raporun birimci vo ikinci 'madde-
lıerinde tavsiye edilen hususlar, bu suretle ger
çekleşmiştir, denilefbiliir. (Buna rağmen, meslekî 
ve teknik öğretimin problemlerini, 'Bakanİrk 
olarak sadece -oldukça uzun zaman aralıklariy-

18 .3 .1963 0 : 1 
le toplanan - Millî Eğitim şûralarına bırakma
yı yeterli 'bulmadığımızdan, bu alandaki çalış
maları yurdumuz için en faydalı sakilde plân
lamak >ve uygulamak nıaksadiyle bir «Meslekî 
ve 'Teknik öğretim Yüksek Danışma, Kurulu» 
teşkili (hakkında kanun tasarısı 'hazırlamış bu
lunmaktayız. Sözü *geçon tasarı, İhalen (Büyük 
Millet Meclisine sunulmuş 'bulunmaktadır. 

Raporun o ncü maddesinde yev alan, erkek 
teknik öğretmen (okulunun maksat ve gayesinin 
uygunsuz olduğu husus ise, yerinde bir iddia 
değildir. Bu okulun gayesi, memleketimizin 
şartları vo bu konudaki ihtiyaçları goz önünde 
bulundurularak yapılan uzun çalışmalar sonun
da tesbit edilmiş ve son defa VII nci (Millî Eği
tim Şûrasınca. da uygun görülmüştür. 'Şüphesiz 
her 'öğretim, (kurumu (için olduğu 'gibi, erkek tek
nik yüksek öğretmen okulunun da »gayesinin 
memleket gerçeklerine uygun olup olmadığı ve 
bu gayenin ne nisbette tabakkuık edebildiği (hu
susla nmu tesbiti için en sağlam ölçü, bu okul
dan yetişen öğretmenlerimizin meslek içindeki 
'başarı dereceleridir. Erkek teknik yüksek öğ
retmen okulu mezunu 'öğretmenlerimizin mes
lekte 'başarısız olduklarını iddia 'etmek ise, in
safsızlık olur. Ayrıca bunlar arasından öğret
menlik meslekinden ayrılarak özel sektörde ça
lışanlar, halen endüstri sabalarımızın en değer
li elemanları olarak 'hizmet görmektedirler. 

'Bütün bunlara rağmen (Bakanlığımız, bu 
okulun daha da, mükemmel bir 'hâle gelebilmesi 
için, bir kadro ve teşkilât 'kanunu tasarısı ba
zı riamış bulunmaktadır. 

Diğer 'taraftan bu okula, «erkek teknik yük
sek öğretmen okulu» adı verilmiş ve devam et
mekte olan inşaat, ikmal olunduktan sonra, 'oku
lun öğrenci sayısının «1 000»' e çıkarılması ka
ra riaştırılmuşt ir. 

196<2 yılında 1416 sayılı Kanuna göre, bu 
okuldan mezun olan 4 kişi1, dönüşlerinde aynı 
okulda öğretmen olarak istihdam 'edilmek üze
re, yabancı 'memleketlere gönderilmiştir. Aynı 
maksatla 1963 yılında daha çok sayıda eleman 
gönderilmesine çalışılacaktır. 
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Ayrıca okulun müfredat programlarında ya

pılması düşünülen değişiklikler için çalışmalara 
başlanmıştır. 3 yıllık yeni ıer,kek sanat enstitü
leri müfredat programları kesinleştikten sonra, 
erkek teknik: yüksek öğretmen okulunu n^ yeni 
müfredat programlann-a da nihai şekil verile
cektir; 

Netice 'olarak (Baıkanlığımlz, bu öğretim ku
rumumuzun, kuruluş gayesine uygun olarak, 
kendi sahasında dalha seviyeli bir yüksek Öğret
men okulu 'haline 'getirilmesi 'konusunda ıgerekli 
bütün tedbirleri1 almaya kararlıdır. 

Bahis konusu raporun 4 ncü maddesinde yer 
alan, teknik okullaiYİa öğrencilere öğretmenlik 
formasyonu verilmesi 'ile ilgili teklifin ise, iş 
hayatın in mühendise olan ihtiyacı, resmî ve 
özel seklerde mühendislere yüksek ücreti er 
ödenmesi gibi. -gerçekler karşısında, tatbikatta 
müspet sonuç1 vereceğin e Bakanlık olarak kaani 
bulnnmama'ktayız. 

2. -— Afyon Karahimr Milletvekili Şevki Gü
le t-'in, son olarak ihdas edilen veya münhal bu
lunan noterliklere tâyin için kaç kişinin müracaat 
ettiğine ve kimlerin tâyin edildiğine dair yazılı 
soru önergesi ve Adalet Bakanı Abdülhal- Ke
mal Yörük'ün yazılı cevabı (7/252) 

• 5 . 2 . 1963 

Millet Meclisü Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Adalet [Bakam tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına dela
letlerinizi rica ederim. 

Afyon Kara'Msar Milletvekili 
İŞevki Güler 

1. - Son defe ihdas edil enlerle ımüniha! 'no
terliklere tâyin, için ika e «kişi müracaat •etmiştir? 

2. — 'Bu noterliklere kimler tâyin edil
miştir? 

3. — Noterliklere tâyin edilenlerin içinde 
1961 seçimlerinde milletvekili ve senatör adayı 
olanlar var mıdır? Varsa »kimlerdir ve hangi1 

partiden ve hangi ilden aday 'olarak seçime gir
mişlerdir? 

4. — Noterliklere tâyin edilenler, tâyin tari
hinden evvel nerede ve ne isle meşgul olmak
ta idiler? 

13 . 3 .1963 0 : 1 
T. C. 

Adalet Bakanlığı 15 . 0 . 196'3 
Hukuk işleri1 

. Gene!1 Müdürlüğü 
ıSayı : 0676 

'Konu : Afyon Karaihisar «Milletvekili 
Şevıki Güler'in sora önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
Ankara, 

İlgi : Genel Sekreterlik ifadeli ve 8 Şubat 
1903. gün ve 7-252-4097/22974 sayılı yazınız. 

Yukarda ıgün ve sayısı gösterilen yazınıza 
ilişl'k 'Oİaraık «gelen, Afyon IKarahisar Milletve
kili Şevki Güler'kı 8 iŞubat 1963 günü soru 
önergesine 'Bakanlığımız cevabı aşağıda arz 
olunmuştur : 

1 nci sorunun cevabı : 
»Son defa i'hdas edilen 52 aded ve in'lıilâl 

eden 6 aded noterliğe 380 ıki'şi müracaat etmiş
tir. 

2 nci ve 4 ncü soruların cevapları : 
iBu noterliklere tâyin edilenlerin, ad ve so

yadları ile tâyin tarihinden evvel nerede ve ne 
işle meşgul olduklarını «gösterir liste ilişikte su
nulmuştur. 

3 ncü sorunun cevabı : 
'Münhal veya mulıdes noterliklere tâyin için 

müracaat edenlerin, seçimlerde milletvekili ve
ya senatörlüğe adaylıklarını koyup koymamış 
olmaları noterliğe tâyin bakımından nazara 
alınması gereken hususlardan 'olmadığı gibi, 
Bakanlığa, başvurma sırasında ibraz edilen ve
ya ilgililerin 'Bakanlıktalki dosyasında bulunan 
yahut bağlı daire ve müesseselerden celbolu-
nan 'belgelerde de 'kendilerinin 1901 seçimlerin
de milletvekili veya senatör adayı olduklarını, 
'hangi parti ve ilden aday olarak secime girdik
lerini gösterir Ibir (kayıt'bulunmamaktadır. 

Bu itibarla ; müracaatcilerin, 1961 seçimle
rinde milletvekili veya senatör adayı olup, ol
madıkları, olanlar varsa, hunların ihamgi parti
den ve han'gi ilden aday olarak seçime girdik
leri h ussuları Bakanlığımızca bilinmemekte
dir. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
Abdülbak Kemal Yörük 

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

Noterliğin yeri 

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 
iskenderun : 
istanbul : 
tstanbul : 
istanbul : 
istanbul : 
istanbul : 
tstanbul : 
tzmir : 
tzmir : 
tzmir : 
tzmir : 
Kadıköy : 
Kars : 
Kırıkkale : 
Konya - : 
Kütahya : 
Malatya : 

: 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 
İS 
16 
5 
6 
7 
8 
2 
2 
2 
3 
2 
2 

Tâyin edilenin adı ve soyadı 

ibrahim Sarıibrahimoğlu 
Sabri Baykam 
Asım Emrem 
Osman Rasim Eyüpoğlu 
Mustafa Sırrı Atlı 
Ahmet Köseoğlu 
Hâlis Tokdemir 
Osman Canatan 
Celâle ttin Kökler 
Hüseyin Cahit Sak 
Fethi Tunçsiper 
İsmet Erbay 
Osman Fuat Bilgin 
Hüseyin Muzaffer Erer 
Kâzım Kiziroğlu 
Hatice Şermin Vardar 
Şefik Öz 
Hastan Çelik 
Asaf Uz 
Hulusi Dülgeroğlu 
Yeniden ilân edildi 
Avni Demirzioğlu 
Mehmet 'Sait Erdinç 
Fahrettin Tanju 

. Şaban Mahmut Ersöz 
Piraye Uluğ 
Hamza Ali Çelebi 
Tahsin Karakaş 
özer Kur ay 
Yılmaz Ataksor 
Abdullah tzmen 
Macit Bakkal oğlu 
Kâtibe Yürür 
Mesude Varol 
Akif Hüsnü Üstel 
Ali Galip Sumen gen 
Adlî Kısaıgün 
A. Fazlı Ertekin B 
Muhittin Güneş 
M. Enis Ertürk 
Celâl özdemir 
Rıza Kılavuz 
Hediye YüceT-vilgin 
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Mesleki 

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

Bolu Avukatı 
Diyarbakır Avukatı 
Eskişehir Asliye 2 nci 
Hâkimi 
Giresun Avukatı 
Hatay A/vukatı 
Hatay Avukatı 
Kayseri Avukatı 
istanbul Avukatı 
Uşak Avukatı 
Giresun Avukatı 
istanbul Avukatı 
istanbul Avukatı 
Ankara Avukatı 
istanbul Avukatı 
Kayseri Avukatı 
Ankara Avukatı 
Ankara Avukatı 
Erzurum Avukatı 
Ankara Avukatı 
Kırşehir Avukatı 
Kütahya Avukatı 
Malatya. Avulkatı 

" '* 

Hukuk 
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Noterliğin yeri 

Manisa : 
Mersin : 
Nazilli : 
Ordu : 
(Samsun : 
Sivas * : 
Trabzon : 
Zonguldak : 

2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 

Tâyin edilenin >adı ve soyadı 

A. Şaban Küçükkâtipoğlu 
Kemal Gören 
Mustafa Kemal Gen çer 
Kemal Şens'oy 
S on ih Üstel 
Ali Rıza Hafızioğlu 
Ahmet Rıza Kulaçoğlu 
Kemal Doğandor 

Mesleki 

'Kırşehir Avukatı 
Mersin Avukatı 
Aydın Avukatı 
Ordu Avukatı 
Ankara Avukatı 
Askerî Adlî Hâkim 
Trabzon Avukatı 
Bolu Tahdit Komisyonu Üyesi 

Münhal noterlere tâyin edilenlerin listesi 
Noterliğin 

Adana 
îzmir 
Kayseri 
Mara§ 
ıSamsun 
Polatlı 

yeri 

3 
1 
2 

2 

Tâyin edilenin adı ve soyadı 

Ali 'Seyfettin Tokbey 
Bahri Bethlivanoğlu 
Ayhan Molu 
î'hsaın Hüdayioğlu 
M. Bahri Çolakoğlu 
Vehbi Tuncay 

Mesleki 

Adana Avukatı 
Manisa Avukatı 
Kayseri Avukatı 
Maraş Avukatı 
Samsun Avukatı 
Askerî Yargıtay O. (Başsavcı yar
dımcılığından emekli 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü-
ler'in, 1962 yılı Bütçe Kanununun 636 ncı muh
telif turizm teşekküllerine yapılacak yardım bö
lümüne konulan ödenekten hangi derneklere ve 
ne miktar yardım yapıldığına dair yazılı soru 
önergesi ve Basın - Yayın ve Turizm Bakanı Ce
lâl Tevfik Karasapan'ın yazılı cevabı (7/255) 

•5 . 2 . 1963 
'Millet Meclisi (Başkanlığına 

Aşağıdaki (hususların ©asın - Yayın ve Tu
rizm (Bakan ı tarafından yazılı cevaplandırılma
sına delâletlerinizi rica ederim. 

Afyon Karahisar" Milletvekili 
(Şevki Güler 

1. — 19©2 yılı Bütçe Kanunu ile Basın - Ya
yın ve Turizm Genel 'Müdürlüğü - Bakanlığı -
bütçesinin '6'3'B ncı bölümü «muhtelif turizm te
şekküllerine yardım» ına konmuş' olan ödenek
ten hanıgi derneklere ve ne miktar yardım ya
pılmıştır'? 

2. — Yapılan yardımların yekûnu nedir ve 
'.halen bu fasilda ne kadar ödenek mevcuttur? 

ı3. — Derneklere yapılan yardımlarda göz 
önünde bulundurulan kıstas nedir? 

İT. C. 
Basın - Yayın ve Turizm 2 . 3 . 1963 

Bakanlığı 
Turizm! D. 
544 - mm 

Konu : Afyon Karahisar (Milletvekili 
•Şevıki Güler'in yazılı sorusu 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
8 . 2 . 1962 »gün. ve 7-25Ö/44O0J22577 sayılı 

yazı «ki olan Afyon Milletvekili Şevki Güler'in 
sorusuna cevaplarım aşağıdandır. 

1. — 1962 yih Bütçe Kanunu ile (Basın -
Yayın ve 'Turizm Genel 'Müdürlüğü bütçesinin 
636 aıcı «mu'htelif turizm teşekküllerine yardım» 
bölümüne «konmuş <olan 1500 000 liralık ödenek-. 
ten muhtelif turizm teşekküllerine yapılan yar
dım miktarı ilişik cetvelde ıgfisterilmiştir. 

2. — Yapılan yardımların yekûnu 500 000 
liradır ve ihalen bu bölümde ödenek kalmaımış-
tır. 

3V — Derneklere yardım yapılırken bunların 
faaliyet raporları ile çaluşm.a programları ince
lenmekte ve hizmet .gördüğü beldede, teşekkü
lün yapacağı işler nazarı itibara alınmaktadır. 

— 336 — 
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Yatırım mahiyetinde yapılacak işlere 'öncelik 
tanınrh'aıkta ve yapılacak yatırımlara ait il 
bayındırlık müdürlüğünden veya 'belediye fen 
heyetinden keşif özeti ve proje talelbedilmeıkte-
dir. Bundan başka gelecek turistler için dep-
lıiyan 'bastırmak, iç turizm hareketlerini geliş
tirmek ve dolayısiyle dış turizme 'hazırlık yap
mak üzere festival tertiplemek, enformasyon 

18.3.1963 0 : 1 
büroları açmaık, tercüman - relhber yetiştirmek, 
kurslar açmak, eski eserlerin 'korunması, tanı
tılması ıgihi faaliyetlerde 'bulunan dernek ve 
teşekküllere de yardım yapılmaktadır. 

'Saygılarımla arz ederim. 
Celâl Tevfik Karaısapan 

(Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanı 

1962 yılında (636) muhtelif turzim teşekküllerine yapılan yardım listesi 

Derneğin adı 

1. Türkiye Millî Talebe Federasyonu 
Turizm Birliği - Ankara 

2. Millî Türk Talebe Birliği Turizm 
Müdürlüğü - istanbul 

3. Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı 
Turizm Md. - İstanbul 

4. Amasra Turizm Derneği - Amasra 
5. Türkiye Turing ve Otomobil Ku

rumu - istanbul 
6. ' izmir ve Eıge Turizmini Geliştirme 

Derneği - izmir 

7. Türkiye Turizm Kurumu-îstanibul 

8. Bergama'yı Sevenler Derneği 
Bergama 

9. Afyon Turizm dernekleri - Afyon 

10. Bursa Turizm dernekleri - Bursa 

11. OLEYlS (Otel, Lokanta, Eğlence 
Yerleri işçileri Sendikası) 

Kayseri 
12. Karamürsel'Turizm Derneği 

Karamürsel 
13. Nevşehir Turizm Derneği 

Nevşehir 

Niçin yardım edildiği 
. istenilen 

yardım miktarı 

«Yisit Turkey» Broşürünün çı- Bir miktar 
karılması, Amatör Taleibe Reh
ber Kursu açılması için 
Amatör Tercüman - Rehfber 
Kursu için 
Amatör Tercüman - Rehber 
Kursu için 
Amasra Festivali için 
Turistik faaliyetlerini destekle
mek için 
Turizm bürosu açma, izmir ta
rihî ve turistik değerlerini ta
nıtma ve diğer cemiyetlerle iş 
birliği yapmak 
Turistik faaliyetlerini destekle
mek için 
Kermes Festivali ve şenlikleri 
için 
Festival ve şenlikler, civardaki 
Frikya anıtlarını en zengin (bir 
şekilde tanıtılması için 
Cemiyet faaliyetlerini takviye 
etmek, Şeftali Festivaline, folk
lor ve tiyatro faaliyetlerine iş
tirak etmek için 
Garson kursunun masraflarını 
karşılamak için 

Turistik plaj tesislerinin ikmal 
edilebilmesi için 
GÖreme'nin tanzimi için 

Yapılan 
yardım 

T. L. 

10 000 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

5 000 

10 000 

5 000 
5 000 

5 000 

5 000 

5 000 

25 000 

30 000 

14 165 

15 000 

50 000 
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Yapılan 

istenilen yardım 
Derneğin Adı Niçin yardım edildiği yardım miktarı T. L. 

5 000 

•5 000 

5 000 
5 000 

2 500 

1 000 

5 000 

22 500 

7 500 

14. Ürgüp Eski Eserleri Koruma ve Tarihî eserlerin ve turistik yer- » » 
Tanıtma Derneği - Ürıgüp lerin korunması maksadiyle 

15. Çanakkale Turizm Derneği İskelenin tamiri ve enformas- » » 
Çanakkale yon hizmetleri için 

16. Nasreddin Hoca Derneği - Akşehir Nasreddin Hoca Festivali için » » 
17. Gaziantep Turizm Deımeği Gaziantep folklor ekibinin dün- » » 

Gaziantep yaca tanınmasını »ağlamak, kart
postal ıbasımı ve turizm eğitimi 
için 

18. Edirne'yi Tanıtma ve Turizm Fetih Yıldönümü Festivali için » » 
Derneği - Edirne 

19. Çeşme Turizm Derneği - Çeşme Çeşme'deki Turizm Derneği Lo- » » 
kali, propaganda ve reklâm iş
leri için 

20. Kozaklı Turizm Derneği - Kozaklı Kozaklı'yı turistik bakımdan 5 000 
güzelleştirmek için 

21. Konya Turizm Oemiyeti - Konya Mevlânayı Anma Töreni, Kon- 135 000 
ya'nm tanıtılması için 

22. Muğla (Marmaris, Fethiye ve Köy- Kasabayı ıgelişfcirmelk, turistik 10 000 
ceğiz Turizm, dernekleri) - Muğla tesisleri yapmak, elektrik ve 

su ihtiyacı, ayrıca. Muz Festiva
line iştirak için 

23. Kızılcahamam Turizm Derneği Turizm faaliyetlerini destekle- Bir miktar 
Kızılcahamam mek için 

24. Alanya'yı Tanıtma ve Turizm Turistik projelerin hazırlanma- 15 000 
Derneği - Alanya sı ve tarihî eserlerin tanzimi 

için 
25. Bursa Kılıç - Kalkan ve Halk Kılıç - Kalkan oyununun tanıtıl- Yeter miktarda 

Oyunları Derneği - Bursa ması için 
26. Amasya'yı Tanıtma ve Turizm Amasya Festivali için Bir miktar 

Derneği - Amasya 
27. Mudurnu'yu Tanıtma ve Turizm Turistik ve tarihî yerlerin de- 40 - 50 hin 

Derneği - Mudurnu ğerlendirilmesi için 
28. Senirkent Turizm Derneği Karadilli - Senirkent turistik Bir miktar 

İsparta - Senirkent bir miktar yol inşasının tamam
lanması için 

29. Hacıbektaş Turizm Derneği Haeıbektaşı Veli Türbesinin » » 5 000 
Hacıbektaş - Nevşehir onarılması ve civarındaki açılan 

turistik yolların tamamlanması 
için 

30. Söğüt ErtuğruLgazi'yi Anma ve Eski eserleri koruma ve ihya » » 12 000 
Eski Eserleri Koruma Derneği etmek için 

2 500 

10 000 

10 000 

5 000 

2 500 

5 000 

31. Bolvadin Turizm Derneği Bolvadin Kaplıcasının çatısının » » 10 000 
Bolvadin örtülmesi için 
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Yapılan 

İstenilen yardım 
Derneğin adı Niçin yardım edildiği yardım miktarı T. L. 

32. Kütahya Turizm Derneği Kütahya'nın turistik kaynakla- » » 20 000 
Kütahya rını değerlendirmek ve folkloru

nu yaşatmalk, tanıtmak ve kal
kındırmak için 

33. Yalova Turizm Derneği - Yalova Yalova Broşürünü bastırmak, » » 10 000 
şehre giriş - çıkışlarda döviz ve 
levhalar için 

34. Kuşadası Turizm Derneği Tercüman rehber kursları 'açıl- » » 15 000 
Kuşadası - İzmir ması için 

35. Sarayköy (Pamukkale'nin aydınla- Pamukkale'nin aydınlatılması » » 15 000 
turnası için) - Sarayköy için 

36. İskenderun Turizm Derneği Plaj, kamp yerlerini ıslah ve » » 2 500 
İskenderun turistler için WC tesisi yapıl

ması için 
37. Udremit Turizm Derneği - Rdromit, Akçay'da ele alınan motel ve » » 10 000 

kamp yerleri tesisi için 
38. Tarsus Turizm Derneği - Tarsus Turistik faaliyetler için » 
39. Denizli Turizm Derneği - Denizli Denizli'de yapılmış olan turistik » 

tesisler için 
40. Şulhut Turizm Derneği - Şuh ut Eski eserlerin korunması ve ta- » 

nıtılması için 
41. Sinop Tanıtma ve Turizm Derneği Turizm faaliyetleri ve plaj te- » 

Sinop sisleri için 
42. Akçakoca'yı Sevenler Derneği Kartpostal basılması, reklâm iş- » 

Akçakoca leri, dernek (bürosu, daktilo ma-
kinası almak için 

43. 'Sivas Turizm Derneği - Sivas Turistik faaliyetlerin temini » 
için 

44. Karaman Turizm ve Eski Eserle- Muhtelif tarilhî eserlerin korun- » 
ri Korama Derneği - Karaman ması, konaklama ve park yerle

rinin yapılması maksadiyle 
45. Bilecik Turizm Derneği - Bilecik Enformasyon ve depliyan işle- » 

ri için 
46. İnebolu Turizm ve Kalkınma Der- Turizm ve kültürel alanda İne- » 

neği - İnebolu bolu'nun tanıtılması ve neşriyat 
işi için 

47. Kırşehir Turizm Derneği Turistik faaliyetleri temin için » 
Kırşehir 

48. Bandırma Turtam Derneği Kuş Cenneti için 25 000 
©andırma 

49. Niğde Turizm Derneği - Niğde Tarihî ve turistik yerlerin ih- 50 000 
yası için 

50. Yozgat. Turizm Derneği - Yozgat Turistik faaliyetleri temin için Bir miktar 
51. Ayancık Turizm Derneği Plaj tesisleri için » 

Ayancık 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1 

1 

iktar 
» 

5 000 
7 500 

5 000 

20 000 

2 500 

2 500 

15 000 

8 000 

1 000 

2 500 

5 000 

6 000 

5 000 
10 000 
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Yapılan 

İstenilen yardım 
Derneğin adı Niçin yardım edildiği yardım miktarı T. L. 

52. Aydın Turizm Derneği - Aydın Tarihî yerlerin tanzimi için 10 000 10 000 
53. Korkuteli Turizm Derneği Turistik faaliyetleri temin için Bir miktar 5 000 

Korkuteli 
54. Mudanya - Tirilye Turizm Derne- Turisti'k köyler tesisi için » » 5 000 

ği - Tirilye 
55. iznik Turizm Derneği - iznik Hiristiyan alemindeki önemi Yeter miktarda 7 835 

gözönünde tutularak turisti'k 
konaklama yerlerine maddi yar
dim yapılması için 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Haziran 1962 ayından bu yana Baka
nın yurt içi seyahatleri için yolluk akp almadı
ğına dair yazılı soru önergesi, Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanı Celâl Tevfik Karasapan'm 
yazılı cevabı (7/256) 

5 . 2 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Basın - Yayın ve Tu

rizm Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasına delâletlerinizi rica ederim. 

Afyon Karahisar 

Şevki Güler 

1. 1962 Haziran ayından hu yana Bak
sın. - Yayın ve Turizm Bakanına yurt içi se
yahatleri için yolluk ödenmiş midir? 

2. ödenmiş ise hangi yurt içi seyahat
leri- için ve ne miktarda yolluk ödenmiştir? 

T. O. 
Basın - Yayın ve Turizm 2 . 3 . 1963 

Bakanlığı 
idari I§. Md. 

Sicil : 2455 - 937 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 8 Şubat 1963 tarih ve 7 - 256/4401 

/22578 sayılı yazıya : 
Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler'in 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanının yurt içi 
seyahatleri için yolluk alıp almadığına dair 
yazılı sorusunun cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Basın - Yayın ve Turizm 

Bakanı 
Celâl Tevfi'k Karasapan 

Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü
le r'in 5 . 2 . 1963 tarihli yazılı sorusunun ce
vabı : 

J. Basın - Yayın ve Turizm Bakanı Celâl 
Tevfik Karasapan'a yurt içi "resmî seyahatleri 
için yolluk ödenmiştir. 

2. Bu seyahatlere ait gidilen yerler ve 
ödenen yolluğun müfredatı ilişik listede göste
rilmiştir. 
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Seyahat tarihleri Gidilen yer 

9-10. 7 .1962 Ankara - Trabzon - Ankara 

19-22. 7 .1962 Ankara - Afyon - Kütahya 
Eskişehir - Ankara 

26-31. 7 .1962 Ankara - Kütahya - Denizli • 
Antalya - Eskişehir - Ankara 

6-14. 8 .1962 Ankara - istanbul - izmit -
Bursa - Ankara 

20-24*. 8 .1962 Ankara - izmir - Akçakoca • 
Zonguldak - Amasra - Bartın • 
Ankara 

18-19 .11.1962 Ankara - Afyon - Ankara 
8-12 .11.1962 Ankara - istanbul - Ankara 
1- 3 .12 .1962 Ankara - Bursa - Ankara 
8- 9 .12 .1962 Ankara - Afyon - Ankara 

12.12.1962 Ankara - Yozgat - Ankara 

15-18 .12 .1962 Ankara - Konva - Ankara 

24-27 .12 .1962 Ankara - Adana - Gaziantep 
Ankara 

Ne maksatla gidildiği 

Trabzon - Erzurum - Iran 
transit yoluyla Karadeniz sa
hil şeridini birleştirecek tü
nelin açılması münasebetiyle 
Afyon, Kütahya ve Eskişehir 
•bölgelerindeki ılıca ve içme
lerin turistik durumlarını tes-
bit etmek üzere 
Bu iller mıntakalarmdafci tu
ristik termal bölgelerde tet
kiklerde bulunmak maksadivle 

Yevmive 

2 X 62.50 = 

4 X 62.50 = 

6X 62.50 = 

9 X 62.50 = 

5 X 62.50 = 

(*) Uçak ücreti Ankara - Adana - Ankara seyahati için ödenmiştir. 
Uçak ücretleri % 50 tenzilâtlı olarak alınmıştır. 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Bira Fabrikasının açılışı dola-
yrsiyle 
Mevlâna ihtifali, Konya'daki 
turistik tesisleri ve mahalleri 
görmek üzere 
Gaziantep Kurtuluş Bayramı 
ve il Radyosunun işletmeye 
açılması dolavısivle 

2 
5 
3 
2 
1 

4 

4 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

62.50 = 
62.50 = 
62.50 = 
62.50 = 
41.66 = 

62.50 = 

62,50 = 
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5. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 

Çankırı ilinde 1963 bütçe yılı içinde yapılacak 
Devlet yatırımlarına dair yazılı soru önergesi 
ve Başbakan adına Başbakan Yardımcısı Ek
rem Alican'ın yazılı cevabı (7/259) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığı im 
Aşağıdaki hususun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Çankırı Milletvekili 

Nurettin Ok 

1962 1) üt ç/0 yılı içinde normal cari Devlet 
hizmetleri dışında Çankırı, ilinde yapılacak 
DeVlet yatırımlarının her bakanlık için ayrı 
ayrı olmak üzere müfredatı ile bildirilmesi. 

18 . 3 . 1963 O : 1 
T. C. 

Başbakanlık 
DPTM : 5090 - 6 - 63 - 683 

2 .3 .1963 

Konu : 'Çankırı Milletvekili Nu
rettin Ok'un önergesi Hk. 

Büyük M ilk: t Meclisi Başkanlığına 

.1963 bütçe ynı içinde, Çankırı iline yapıla
cak Devlet yatırımlarının neler olduğuna dair 
Çankırı 'Milletvekili Nurettin Ok tarafından 
Başbakanlığa, yöneltilen, yazılı soru önergesinin. 
cevabı iki nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Arz olunur. 

Ekrem Alican 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

1963 programına göre Çankırı iline yapılacak yatırımlar 
Programda Çankırı iline yapılacağı tahsisen belirtilen yatırı.mlar şunlardır. 
1 - Genel. 'Ve katma 'bütçeler ve döner sermaye yatırımları : 

Sektör 

Tarım 

"Proje sahibi Proje adı 

tnıalât 
Eğitim 

Eğitim: 

II -
Enerji 

D. S. 1. 
Topraiksu Genel Müdürlüğü 

» » » 
» »i » 

'Tekel Genel Müdürlüğü 
Millî Eğitim Bakanlığı 

\$ttö 
jiio'graımı 

410 
100 
100 
'60 

100 

000 T. L. 
Proje Bitiş 
tutarı tarihi 

—. ' ._ 
— 

— 
_ — 
—. — 

Taşkın ve kurutma 
Küçük su işleri 
örnek köy 
Çiftlik gölü 
Tuzla ek inşaatı 
İlkokul yapımı ve do
natımı (64 dersane) 2 236 2 236 1963 

Döner sarmaye yatırımları 
Beden 'Terbiyesi Genel Müdürlüğü Spor .salhası ve stadyum 

tribün inşaatı 4H0 — 
İktisadi Devlet 'Teşekkülleri yatırımları: 

R'tib'ank Çankırı -Tosya Enerji 
N. H. 

»' Çankırı Trafo Merkezi 
İller Bankası Çankırı şehir şebekesi 

:» » Çerkeş Dizelli tesisi 
İçme" suyu » » Çankırı İçme suyu tesisi 

Bunlar dışında genel ve 'katma 'bütçelerden doğrudan doğruya illere 'harcanacak '841 milyon lira 
tutarında yatırım. movcudolup bunun 112 'milyonu t arını sektörüne aittir. 

Çanikırı'nın pay alacağı diğer yatırımlar arasında ilgili Bakanlıkça İllere dökümü 'bilAhara 
bildirilecek olan aişaiğıdaki kalemler -mevcuttur : V 

İl ve köy yolları İçin IKarayollarınca özel idarelere 'transferler : 143 000 000 
Çeşitli illerde Karayolları yatırımları : 160 872 000 
Köy içme suları için D. S. î. tarafından il özel idarelerine transferler : 12 500 000 
D. S. t. nin çeşitli illerde içme suyu yatırımları : 54 000 000 

10 
10 

302 
72 

050 

10 '58.1 
2 300 
1 357 

7T9 
2 350 

1965 
1964 
1963 
1963 
1965 
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6. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'

ın, Çorum ilinde 1963 bütçe yılı içinde yapıla
cak Devlet yatırımlarına dair yazılı soru öner
gesi, Başbakan adına Yardımcısı Ekrem Alican'-
m yazılı cevabı (7/260) 

5.2.1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
rica ederim. ISaygıl arımla. 

Çorum Milletvekili 
Muzaffer Dündar 

19(63 bütçe yılı içinde normal câri Devlet 
hizmetlerinin dışında . Çorum ilinde yapılacak 
Devlet yatırımlarının lıer Bakanlık için ayrı 
ayrı olmak üzere müfredatı ile bildirilmesi. 

18 . 3 .1963 O : 1 
T. O. 

Başbakanlık 
DPTM : 5090 - 7 - 63 - 682 

2 .3 .1963 

Konu: Çorum .Milletvekili Mu
zaffer Dündar'ın önengesi Hk. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1963 bütçe yılı içinde, Çorum iline yapıla

cak Devlet yatırımlarının neler olduğuna dair 
Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar tarafın
dan Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru öner
gesinin cevabı iki nüsha olarak ilişikte sunul
muştur. 

Arz olunur. 
Ekrem Alican 

Devlet Vekili ve 
Başbakan Yardımcısı 

1963 programına göre Çorum iline yapılacak yatırımlar 

Programda Çorum iline yapılacağı tahsisen b elrrtilen yatırımlar şunlardır : 

I - Oenel ve katma bütçeler ve döner sermaye yatırımları : 

>Sektör Proje salhi'bi 

Tanın Devlet Su İşleri 
» » » 

Topraksü Oenel Müdürlüğü 
» » » 
» » » 
» » » 

Ulaştırma Karayolları Genel Müdürlüğü 
» »' » 
» »' » 

Eğitim Millî Eğitim Bakanlığı 

Döner sermaye yatıranları 

Eğitim Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İskilip Stadı onarımı 

Proje adı 

Münferit su işleri 
Taşkın ve kurutma 
ICüçük ısu işleri 
Zirai sulama 
Drenaj 
Çiftçi eğitim kampı 
Çorum - Sungurlu 
Çerikli - Sungurlu 
Samsun - Havza - Ço
rum yolu 
İlik okul yayım ve do
natımı (135 dersane) 

1963 
programı 

15 ~ 
368 
000 
400 
180 
268 

4 350 
•6 000 

(4 600) 

4 050 

Bin T. L. 
Proje 
tutarı 

— 
— 
— 
— 
—• 
— • 

20 250 
13 600 

(10 000) 

4 650» 

(Bitiş 
tarihi 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

1965 
1964 

1964 

1963 

100 

Not : Parantezli rakamlar iki veya daha fazla ile ait toplam rakamlardır. 
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11 - İktisadi Devlet Teşekkülleri yatırımları : 

Bin T. L. 
1963 Proje Bitiş 

Sektör Proje salhibi Proje adı programı tutarı tarihi 

En'erji Belediye (İller Bankası) 
» » » 

İller Baınkası 

* 

'Sağlık 
İçme suyu! 

İşçi Sigortaları Kurumu 
İller1 Bankası 

Kargı elektrik tesisatı 
Osmancık elektrik te
sisatı 
İskilip 300 P. S. düzel 
tesisi 
Osmancık şeftik- şebe-
ıkesi 
Corum Dispanseri 
İskilip içme suyu te
sisatı 
Şube binası ve iş 'hanı 

46 

'243 

219 

198 
1540 

300 
500 

46' 

443 

310 

1 103 
4 000 

1 100 
600 

1963 

1964 

19613 

1963 
1964 

1964 
1963 Hizmetler Emlâk - Kredi Bankası 

Bunlar dışında 'genel Ve katma 'bütçelerden doğrudan doğruya illere 'harcanacak 841 milyon li
ra tutarında yatırım mevcudolup bunun 112 milyonu tarım sektörüne aittir. 

Çornm'uh pay alaöağı diğer yatırımlar arasında il'gili Bakanlıkça illere dökümü 'brlâlıara 
bildiri'llecek olan aşaığıdafci kalemler mevcuttur : 

İl ve ıköy yolları İçin IKarayollarmca 'özel idarelere transferler : 113 000 000 
Çeşitli illerde Karayolları yatırımları : 160 872 000 
Köy içme suları için D. S. I. tarafımdan il özel idarelerine transferler : 12 500 OOO 
D. S. î. rıhı çeşitli illerde içme suyu yatırımları : 54: 000 OOO 

7. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gür-
er'in, Sakarya ilinde 1963 bütçe yılı içinde ya
pılacak Devlet yatırımlarına dair yazılı soru 
önergesi ve Başbakan adına Yardımcısı Ekrem 
Alican'ın yazılı cevabı (7/261) 

5 .2 .1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini
zi rica ederim. Saygılarımla. 

ıSakarya Milletvekili 
Muslihittin öürer 

1963 bütçe yılı içinde normal cari. Devlet 
hizmetleninin dışında Sakarya ilinde yapılacak 
Devlet yatırımlarının her Bakanlık için ayrı 
ayrı olmak üzere müfredatı ile bildirilmesi. 

T. C. 
Başbakanlık 

DPTM : 5090 - 9 - 63 - 680 
2 .3 .1963 

Konu : Sakarya Milletvekili 
Muslihittin Grürer'in önergesi 
Hk. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
1963 bütçe yılı içimde, Sakarya iline yapıla

cak Devlet yatırımlarının neler olduğuna dair 
Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer tarafın
dan Başbakanlığa yöneltilen yazılı ,soru öner
gesinin cevabı iki nüsha olarak ilişikte sunul
muştur. 

Arz olunur. 
Ekrem Alloan 

Devlet Bakanı ve 
• Başbakan Yardımcısı 

344 
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1963 programına göre Sakarya ilinde yapılacak yatırımlar 

Programda 'Sakarya iline yapılacağı tahsisaıı belirtilen yaltırımiar şunlardır: 

I - Genel ve katma bütçeler ve döner sermaye yatıranları : 

Proje adı 
Sektör 

Tarım 

Proje salhibi 

Ulaştırma 
ESitim 

Devlet (Sular İdaresi 
» » » 
» » » 

Veteriner îtleri 'Genel 'Müdürlüğü 
•Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve 
İmar İşleri Reisliği 
'Topraiksu Genel Müdürlüğü 

» » » 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Genel İd. Maliye Bakanlığı 

Bayındırlık Balkaulığı 
•tma'r 'İşleri Reisliği 

(Münferit su idleri 
'Taşkın ve kurutma 
Aşağı Sakarya projesi 
'Sakarya tnekhanesi 

İne'khane masrafları 
'Küçük su işleri 
Zirai sulama 
Drenaj 
Arrfliye - Hendek ytolu 
İlkokul yapım ve do
natımı (33 dersane) 
Sa'karya ve diğer 7 il
de Hükümet konağı 
esaslı onarım (Hendeik) 

Yapı ve 
'Sakarya Ceza -evi 

Döner sermaye yatırımları 
Tariiiıı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü Sakarya linekhanes'i 

Orman Genel Müdürlüğü Yol açma ıslah 
Eğitim Beden 'Terbiyesi Genel Müdürlüğü Stad onarımı 

programı 
1963 • 

«8 
170 

3 150 
1 8815 

1 000 
20Ö 
100 
750 

2 000 

1 192 

ı (862) 

700 

m 
1 027 

150 

Bin T. L. 
. tutarı 
Proje 

—> 
9 316 
2 900 

2 500 
— 
— 
• — 

9 500 

1 152 

—-

7 500 

.— 
— 

tarihi 
Bitiş 

— 
— 

196» 

1964 
— 
— 
— 

1064 

1963 

__ 

1965 

—. 
— 

1963 programına göre Sakarya ilinde yapılacak yatırımlar 

Programda Sakarya illdne yapılacağı talhsisan belir'tilen yatırımlar şunlardır 

II - İktisadi Devlet Teşekkülleri yatırımları : 
1963 

Sektör Proje safhi'bi Proj'e adı 

Madencilik Etibank 

. Petrol Ofisi 

fırınlat 

Oamdağı demir yatağı 
etüdü 
Ankara, Saıkarya, Ay-
dm, Geyve satış istas
yonu 

Türkiye Şeker Fabrikaları Ano
nim Ortaklığı Adapazarı Fb. Fııel -

Oil tesisi 

50 

(287)> 

622 

Proje Bitiş 
programı tutarı tarihi 

50 '1963 

(287) 1963 

772 1964 

Not : Parantezli rakamlar iki veya daha fazla ile ait toplam rakamlarıdır. 
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Sektör 

Türkiye 

» 

» 

TODD 
Enerji Etıbank 

1 

» 
» 

» 

Proje saûırbl 

Zirai Donatım Kurumu 

»ı » > 

*i » » 

îller Badkası 

$ 

*) 
»' 

>9 
*i 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
* 

Ulaştırma T. C. EKDY 

» » 

» » 

» 

» 

Proj'e adı 

Sakarya 'traktör mon
taj ve imali 
Saikarya, (Kayseri, 'Si
vas küçük ekipman 
imali 
'Traktör •ekipmanları 
İmali 
Adapazarı Fb. tevsii 
'Tuııçbi'lek - Adapazarı 
Paşalar - Adapazarı 
'liderleri 
Adapazarı lideri 
Adapazarı - Akyazı 
enerji nakil hattı 
Akyazı Trafo Merkezi 
Alifuat Paşa enerji 
tesisi 
Akova 'Birliği enerji 
tesisi 
Anifiye eenrji 'tesisi 
Ayan 'Birliği enerji 
tesM 
Geyve enerji tesisi 
Geyve Birliği enerji 
tesisi 
Kocaeli enerji tesisi 
Karasu enerji teslisi 
Saikarya 'Biriliği enerji 
tesisi 
Sapanca enerji tesisi 
Serdilvan enerji tesisi 
Sinianoğlu enerji tesisi 
(Söğütlü enerji 'tesisi 
Adapazarı ş'elhir şe'be-
-keısi CDLF) 
Elektrifikasyon dola-
yısi'yle OTC tadilatı 
(Haydarpaşa - Ada
pazarı) 
'E'lektriifiikasyon sabi t 
tesisleri (Haydarpa
şa - Adapazarı) 
Yeniden imal -edilecek 
yolcu vagonları 

1963 
programı 

800 

(2 400) 

850 
11 000' 

ti '800 
l1 485 

'850 
400 

50 

500 
11 

87 
200 

300 
450 

80 

1 500 
'50 

300 
300 
'260 

— 

(100) 

(2 9O0)> 

11 800 

Bin T. L. 
Proje 
tu tan 

1 10ü 

(3 500)' 

850 
16 000 

17 000 
2085 

1 700 
'586 

287 

808 
542 

648 
519 

519 
624 
173 

3 «911 
839 
703 
065 
383 

9 114 

(14 000) 

(50 500) 

125 000 

Bitiş 
tarihi 

1963 

1965 

1964 
1964 

1965 
1963 

1968 
1964 

1964 

1963 
1968 

1963 
1964 

1964 
1963 
1963 

1963 
1968 
1963 
1963 
19613 

1965 

1967 

1967 

1967 
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Bin T. L. 

1963 Proje Bitiş 
Proje sahibi Proje adı programı tutarı tarihi 

İçme suyu 'iller (Bankası Pamukova içme suyu 
tesisi 
Sapanca 
tesisi 

iilşme suyu 

» 

900 

100 

1 460 

.1 7T0 

1965 

1965 

Not : Parantezli rakamlar iki veya daha fazla ile ait toplam rakamlarıdır. 

(Bıraılar dışında 'genel ve ıkatma bütçelerden doğıııdan doğruya iüere 'harcanacak ^ l milyon li
ra tutannıda yatırım ımevcudolup bunun E12 milyonu tarım sektörüne aittir. 

ISaıkarya'nm pay alacağı diğer yatınmlar arasında ilgili Bakanlıkça illere dökümü bilâhara 
bildirilecek olan aşaiğıdaki -kalemler mevcuttur : -

il ve köy yollan için Karayollarmca Özel idarelere (transferler 
Çeşitli illerde Karayollan yatırımları 
Köy içme sulan için (D. S. t. tarafından il özel idarelerine transferler 
D. S. I. nin çeşitli illerde içme suyu yatırımları 

I1İ13 000 000' 
160 873 000 
12 500 OOO1 

&4 000 000 

8. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın ba
taklıkların kurutulmasiyle elde edilecek ara
zinin topraksız vatandaşlara dağıtılması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi ve tmar ve İskân Bakanı F. Kerim Gök-' 
aı/ın yazûı cevabı (7/262) 

Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun imar ve iskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
tavassutunuzu arz ederim. 

25 .1 .1963 
'Samsun 'Milletvekili 

Ilyas Kılıç 

1. D. S. 1. ve Topraksu Umum Müdürlük
leri yurdun muhtelif yerlerinde bataklık kurat-
maktadırlar, bu araziler, kanallar açıldıktan 
sonra kuruyan bölgeler kuvvetli kimseler tara
fından işigal edilmekte olduğu yapılan müra
caatlardan anlaşılmaktadır. Böyle adaletsizlik
lere mâni olmak ve Devletin arazisini açıkgöz
lere kaptırmamak için bu gibi faaliyete geçile
ceği bilinen yerleri evvelden haritaları yapıla
rak icabında topraksız vatandaşlara dağıtılma
sını temin yolunda Maliye, Ziraat, Bayındırlık 
ve imar - iskân Bakanlıklarının müşterek 
çalışmalarından bir faide sağlanacağını düşü
nüyorlar mı? 

2. Şayet düşünüyorlarsa adı geçen bakan
lıklarla bir müşterek hareket tasarlıyorlar mı? 

T. C. 
İmar ve iskân Bakanlığı 

Toprak ve iskân işleri 
Genel Müdürlüğü 

Şubesi: iskân Pl. Koo. 'D. Bşk. 
3702/168 

23 . 2 . 1963 

Konu 
Hk. 

Kurutulan bataklıklar 

Millet Meclisi Başkanlığına 
i lgi : 11 .2 .1963 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Md. ifadeli 7/262, 4432/22665 sayılı 
yazıları. 

Bataklıkların kurutulması .ile >e:lde edilecek 
arazinin topraksız vatandaşlara dağıtılması ve 
işgalden korunması hakkında /Samsun Millet
vekili Ilyas Kılıç tarafından verilen yazılı so
ru önergesine verilen cevabın ilişikte sunuldu
ğunu arz ederim. 

Ord. Prof. Dr. F. K. Gökay 
imar ve iskân Bakanı 

Soru : 1. DSl ve Topraksu genel müdür-
lüfkLetni, yurdun ımulhitelif yerleıründe bataklık 
kurutrnakJtadırflıar. Bu alrazniler açıidiktan son-
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ra kuruyan (bölgeler, kuvvetli kimseler ıtarafın-
dan ilşgfa'l edihneikte olduğu yapılan müracaat-
'lerdeıı anilaşrlinMktadrr. Böyle aidaletlsizlikJlıere 
ıııâıui ollrnak ve 'devletin arazfeini 'açı'k gözlere 
kapitiTinıanıalk iyin bu glib'i faaliyelte geçileceği 

, bilinen yerleri evvelden haritallan'i yapıllanak 
icabında 'topraksız vatandaşlara dağitılnıasını 
tcımin yolunda Maliye, Ziraat, Bayındırlık ve 
İmar ve İskân bakanlıklarının müşterek çalış-
ınıalaırınfdan bir fayda sağlanacağı düşünıüllüyor 
mu? 

Soru : 2. .Şayet düşünülüyorsa adı geçen 
Bakanlıklarla Ibir müşterek harekeît faşıiyor mu? 

1. DSİ ve Topraksu genel müdürlüklerince, 
5516, 5963, 620Ö ve 7457 saydı Kanun hükümleri
ne göre yurdun muhtelif yerlerinde kurutulan ba
taklıkların, kurutmayı mütaakıp bâzı kimseler ta-
tarafından çeşitli bahanelerle işgaline tevessül 
edildiği bir vakıadır. 

Bu işgaller, daha ziyade 2644 sayılı Tapu Ka
nununun 1(5 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki 
hükme benzer hak düşürücü bir hükmün yukar
da yer almamış bulunmasından ileri gelmekte ol
duğu kanaatindeyiz. Yani; devlet yatırımlariyle 
yapılacak kurutmalar ile elde edilecek arazi içe
risinde kalan şahıslara ait topraklar sahibinin 
yatırımlardan önce müracaatla masrafa iştirak 
edeceğini bildirmemesi halinde hakkının kurut
madan önceki rayiç üzerinden bulunacak bedele 
taallûk edeceği şeklinde bir hükmün mevzuatta 
yer almasının kati lüzumuna inanmaktayız. 

Esasen ister kurutulan sahalarda olsun ister
se yeniden sulamaya açılan sahalarda olsun ara
zi sahibinin masraflara iştirak ettirilmeleri, ak
si halde gerekli tedbirlerin alınması sosyal ada
let prensiplerine uygun ve dünya milletlerinin 
benimseyip tatbik ettikleri bir sistemdir. 

Halen mevzuatta böyle bir hüküm bulunma
dığı için, kurutulmak veya ıslah edilmek sure
tiyle ortaya çıkmış olan ve memleketin toprak
landırma ve İskân politikası bakımından üzerin
de önemle durulacak mahiyet ve genişlikteki bu 
gibi arazinin işgalden korunması ve topraksız 
çiftçilere veya iskân maksadına tahsis olunması 
için ilgili devlet sektörlerinin birlikte çalışmala
rı lüzumuna inanan Bakanlığımız bu yolda çalış
malara geçmiş bulunmaktadır. 

Filhakika, Tarım (Topraksu), Bayındırlık 
(DSİ) bakanlıkları ile Bakanlığımız arasında ya
pılan protokol gereğince kurutulmak üzere prog-
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rama alman, kurutulmakta olan veya kurutu
lan yerlerin ilgili bakanlıklarca Bakanlığımıza 
bildirilmesi halinde, 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununa göre bataklık muhitinde 
mülkiyet ve tasarruf meseleleri incelenmekte, 
belirtmeleri yapılmakta ve Toprak komisyonla
rınca vücuda getirilen kadastral haritalara isti
naden Hazine malı olan yerlerin derhal Hazine 
adına tescili sağlanarak fuzuli işgaller önlenmek
tedir. Bu cümleden olarak Meriç nehri havzazı 
Keşan, İpsala ilçeleri dâhilinde bulunan Kızka-
panı bataklığı arazisi aynı şekilde ele alınmış ve 
tescili sağlanmıştır. 

Ancak; yukarda da belirtildiği veçhile mev
zuatta yeter hüküm bulunmadığı için umumi hü
kümlere dayanılarak hudut ve miktarın tevsii 
maksadiyle açılan dâvalar ve mahkemelerce konu
lan ihtiyati tedbir yüzünden arazinin hemen 
muhtaç çiftçilere dağıtılması mümkün olmamak
tadır. 

İş birliği halinde girişilen çalışmalar sayesin
de devlet eliyle kurutulan arazinin bir kısım nü
fuzlu ve açık göz kimselerin eline geçmesine mâ
ni olunacağı düşünülmekte, kurutmayı mütaa
kıp Topraksu Genel Müdürlüğü ile yapılmak
ta olan iş birliği ile de toprak ve su kaynakların
dan en iyi istifade şekilleri tesbit olunarak buna 
göre topraklandırma veya iskân plânlaması ya
pılmak şeklinde hulâsa olunabilen bir uygulama
ya gidilmektedir. 

Etüt, plân, proje ve uygulama safhalarında 
ilgili daire ve müesseselerle yapmakta olduğu
muz iş birliği çalışmalarının çok müsbet bir isti
kamette gelişmekte olduğunu ve bundan mem
leketin büyük faydalar elde edeceğini müşahede 
etmiş bulunuyoruz. 

2. Meselenin. bu görüş ve anlayış içerisinde 
iş birliği halinde ele alınması ile geçmişte mey
dana gelen aksaklıkların önleneceği kuvvetle 
umulmakta ve elde edilecek toprakların adalet
siz biı- şekilde ve bir gecekondu zihniyetiyle ka
pışılması şeklinden ziyade bir plân ve program 
tahtında iskân hizmetlerine tahsisi üzerinde ti
tizlikle durulmaktadır. 

Çok hayırlı sonuçlar vermekte olduğunu bu
günden müşahede ettiğimiz iş birliği halinde ça
lışmalarımızı gün ışığına çıkarmak hususunda bü
yük faydası olduğuna inandığımız bu soru vesi
lesiyle sayın Milletvekiline teşekkürlerimi saygı
larımla arz ederim. 
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9. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-

çüker'in, 1963 bütçe yılı içinde, Gümüşane İli
ne yapılacak Devlet yatırımlarının neler oldu
ğuna dair yazılı soru önergesi ve Başbakan adı
na Yardımcısı Ekrem Alican'ın yazılı cevabı* 
(7/265) 

Millet Meclisi S&ym Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet ıbuyu-
rulmasmı saygı ile arz ve rica ederim. 

11 . 2 . 1963 

Gümüşüne Milletvekili 
Necmeddin Küçüker 

Soru 
Gümüşane ilinde 1963 bütçe yılı içinde ya

pılacak Devlet yatırımları nelerdir? 

1$ . 3 . 1963 O : İ 
T. O. 

Başbakanlık 
DPTM : 5090 - 8 - 63 - 681 

2 . 3 . 1963 

Konu : Gümüşane Milletvekili 
Necmeddin Küçüker'in önergesi 
hakkında. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1963 bütçe yılı içinde, Gümüşane iline ya

pılacak Devlet yatırımlarının neler olduğuna 
dair Gümüşane Milletvekili Necmeddin Küçü
ker tarafından B'aşbakanlığa yöneltilen yazılı 
soru önergesinin cevabı iki nüsha olarak ilişikte 
sunulmuştur. 

Arz olunur. 
Ekrem Alican 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 

1963 programına göre Gümüşane iline yapılacak yatırımlar 

Programda Gümüşane iline yapılacağı tahsisen 'belirtilen yatırımlar şunlardır: 

I - Genel ve katma bütçeler ve döner sermaye yatırımları : 

Se'ktÖtf 

Tarım 

Eğitim 

Proje salhıbi 

D. S. 1 
D. IS. t 

Topraiksu Genel Müdürlüğü 
Bayındırlık Bakanlığı İmar ıtş. R. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

* 
1963 

Proje adı programı 

Taşkın ve kurutma 203 
Taşkın ve rusubat kont
rolü 308 
Küçük su işleri 100 
Gümüşane Lisesi 1 300 
İlkokul yayım ve donatı
mı (46 dersane) 1 564 

Bin T. L. 
Proje Bitiş 
tutarı tarihi 

—. — 

— — 
— — 

2 300 1963 

1 564 1963 

Eğitim 

Döner sermaye yatırımları 

Beden Terbiyesi Genel (Müdürlüğü 

II - İktisadi Devlet Teşekkülleri yatırımları 

Enerji (Belediye {İller Banıkası) 
İller Bankası 

Stad drenaj, tel Örgü ve 
spor salonu 'onarımı 

Bayburt eleiktrîk tesisatı 
Kelkit Dizelli tesisi 
'Şiran Dizelli tesisi 
Gümüşane O. G. A. G. şe
bekesi 

250 

103 
400 
68 

300 

103 
618 
449 

732 

1964 
1963 
1963 

1964 

~m-
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'Bunlar dışında genel ve katına bütçelerden doğrudan doğruya illere harcanacak 84/1 milyon li

ra tutarında, yatırını «levendulup bunun !1T2 'milyonu taırım sektörüne aittir. 
Gümüşaue'nlin pay alacağı diğer yatırımlar arasında ilgili Balkanlıkça illere dökümü bilâlhara 

bildiırâlecek olan aşağiıdaiki Ikalemler 'mevcuttur: 
fi ve iköy yolları için Karayollarınca özel idarelere 'transferler : 113 000 000 
Çeşitli illerde Karayolları yatırımları : 160 8?2 000 
Köy içme ısılları. liçin T). İS. 1. tavaf md'an il özel idarelerine transferler : 12 i500 000 
D. S. 1. nin çeşitli illerde içme suyu yatırımları : 54i 000 000 

DÜZELTÎŞLER 

I. — 1 Mart 1963 tarih ve 11344 sayılı Resmî Gazetenin 82 nci sayfasında 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (R) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında, 237 sayılı ıKanunaı göre satmalma-
cak taşıtlar başlığı altında, Baş'bakanlık bölümünün, Millî Güvenlik Kurulu için alınacak taşıtın 
«ehven (Pikap) olarak yazıldığı anlaşıldığından (Kaptıkaçtı) şeklinde ; 

2 — 28 Şubat 1963 tarihli ve 11343 sayılı Resmî Gazetenin 1 024 nen sayfa, ikinci sütun, 10 ncu 
satırındaki (B. 453) ün (B. 452) şetklinde; 

3 — Birinci maddedeki cetvelim Millî Savunma Bakanlığı bölümüne ait cetvele, tahsisatı konul
duğu halde ilâve edilmiyen iki taşıta ait, aşağıdaki cetvelin ilâvesi suretiyle; 

Aded Cinsi ve nerede kullanılacağı 

1 Harita Genel Müdürlüğü / 
1 Arazi Pick-up (4X4) 203 sayılı Kanun gereğince yapılacak [haritaların arazi 

işlerinde. 
I Arazi binek (Jeep 4X4) 203 sayılı Kanım gereğince yapılacak harit-aiların arazi 

işlerinde. 



Dönem : 1 O E Û 
Toplantı ı M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ü D u 

Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 arkadaşının, 5434 sayılı T . C. 
Emekli Sandığı Kanununun muaddel 64 ncü maddesi ile aynı ka
nunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 6 arkadaşının, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü mad
desinin (D) fıkrasından sonra bir (E) fıkrası eklenmesine dair, 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin T . C. 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin (D) fıkrasından 
sonra bir (E) fıkrası eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve Geçici 

Komisyon raporu (2 /67 , 2 /117, 2 /133 , 2 /163) 

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 64 ncü maddesinin (D) fıkrasından sonra bir (E) fıkrası eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/117) 

MlLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin (d) fıkrasından sonra bir 
(e) fıkrası eklenmesine dair kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 
22 Ocak 1962 

Konya Milletvekili Konya Milletvekili Konya Milletvekili Niğde Milletvekili 
/. Kabadayı V. Tanır S. Kuzucu A. Eren 

Samsun Milletvekili Giresun Milletvekili Hakkâri Milletvekili 
t. Kılıç M. K. Çilesiz A. Zeydan 

GEREKÇE 
Eşkıya müsademesinde şehit olan askerî şahısların bâzı vergi muafiyetleri ve çeşitli haklan ba

kımından 2591 ve 4298 sayılı kanunlara göre; harb malûlü sayılmaktadır. 
4298 sayılı Kanun mülga olup bu kanun 3656 sayılı Kanunun 24 ve 4222 sayılı Kanunun 21 nci 

maddelerinin tatbikinden eşkıya müsademesinde şehit olanların harb malûlü misillû muamele göre
ceğini âmir bulunmaktaydı. 

Eşkiyanm tarifini yapan; ve kimlerin eşkıya ilân edileceğini belirten 356 sayılı îzalei Şekavet 
Kanunu ise; yeni Anayasaya aykırı oluşundan dolayı kaldırılması için çalışmalara başlanıldığı 
gibi bu kânunda çeşitli sebeplerle bugüne kadar tatbik edilmemiştir. 

Eşkıyanın; silâhlı oluşu ile, eşkıya ilân edilmemiş fakat silâhlı kaatil ve firarilerin yakalan-
masmdaki tehlike bunların dahilî emniyeti bakımından arz ettiği önemler arasında fark olmadığı 
da aşikârdır. 
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Türkiye B. M. Meclisinde okunan Hükümet programı ve gerekse parti sözcülerinin üzerinde 

ısrarla durdukları dahilî huzur ve emniyetin teessüsünde kendisine,büyük vazife düşen jandarma
nın dağlarda veya hudut da bir kör kurşunla hayatının son bulduğu nazara alınırsa bunların dul 
ve yetimlerini de Millet sinesine terk ederek bu şerefli vazifeyi yaptıklarını meydana çıkarır. 

Memleketin; bugünkü asayişi birçok dul kalmış anaların, babasız kalmış yetimlerin, nişanlı
sını ebediyen bekliyen bedbaht genç kızların göz yaşları üzerine kurulmuştur. 

istiklâl Savaşında tâbiri caiz ise; her taş arkasında gizlenen eşkıyaların amansız düşmanı jan
darma olmuş, pek çoklarını imha ve ele geçirmek suretiyle vatanı sulh ve sükûn diyarı hâline ge
tirmiştir. 

Bugün; memleketin hangi köşesine veya bucağına gidilirse mutlaka bir şehit jandarma kabri 
ile karşılaşılır ve menkıbesi duyulur. 

Millet sinesine tevdi edilen bu dul ve yetimlere de; yardım elinin uzatılmasını millî bir vazife 
telâkki etmekteyiz. 

Vazife için hayatlarını istihkar ederek ölüme giden bu personelin; geride kalan dul ve yetim
lerinin, hayatın ıstırapları meyanında fakrü zarurete duçar bırakılmadığını görmesiyle de vazife
ye bağlılığı daha artacaktır. 

Hazırlanmış olan ilişik kanun lâyihası; hem jandarma meslekini teşvik edecek, hem de bu 
meslek sahiplerinin yetimlerini tatmin edici bir maaşa kavuşturmuş olacaktır. 

6306 sayılı Kanunla eklenen maddedeki şahıslar kadar buna lâyık bir kütleyi alâkadar ettiği 
düşünülerek bu kanun teklifimiz hazırlanmıştır. 

KONYA MÎLLETVEKtlit İHSAN KABADAYI VE 6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin (D) fıkrasından sonra bir (E) 
fıkrası eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin 
(D) fıkrasından sonra maddeye aşağıdaki (E) fıkrası eklenmiştir. 

E) Jandarma teşkilâtında vazifeli parsonelden hazerde, fevkalâde hallerde ve seferde mem 
leketin iç emniyet ve hudut hizmetlerini ifa esnasında veya bu hizmetlerin gerektirdiği takip 
harakâtı sırasında, bu harakâtın sebep ve tesiriyle 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürütmeye Bakanlar Kurulu memurdur. 

/ 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 359 ) 
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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 dair kanun teklifi (2/67) 

MÎLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Vazife malûlü gazilere verilmesi lâzımgelen tazminat hakkında ve 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanunu ile 6306 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ve 5755 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesini tadile mütedair kanun teklifimiz, gerekçesiyle birlikte ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz 
27 .12.1961 

Niğde Milletvekili Çanakkale Milletvekili Kayseri Milletvekili • Mardin Milletvekili 
A. Eren B. Arat M. Göker M. Ali Arıkan 

Ankara Senatörü Bursa Milletvekili Denizli Milletvekili Çanakkale Senatörü 
/. 8. Omay E. B. Akyürek S. Bosna A. Aksoy 

Mardin Senatörü tstanbul Milletvekili Çanakkale Senatörü Gaziantep Senatörü 
K. Oral M. R. Bertan H. Sarıkçıya Z. İslâm 

Ankara Milletvekili Tabiî Senatör Tabiî Senatör Tabiî Senatör 
/. îmirzalıoğlu., M. özgüneş S. Küçük S. O'Kan 
Tabiî Senatör Tabiî Senatör Tabiî Senatör Tunceli Milletvekili 
M.Yurdakuler 8. Ulay S. Karaman F. Ülkü 

Zonguldak Milletvekili 
K. Esengin 

GEREKÇE 

Meşrutiyetin ilânından 1950 yılına kadar olan zaman çevresi içinde, hazar veya seferdeki as
kerî vazifeleri başında ve bu vazifeleri uğrunda sakatlandıkları ilgili makam ve tabip raporları 
ile sabit olan askerî personel (ordu malûlleri) namı altında özel kanunlarla terfih edilegelmiştir. 

Bu konuda ilk olarak 143 sayılı Kanunun 1909 Ağustosunda yayınlanmıştı. Bundan sonra, 
istiklâl Harbini mütaakıp, yani bütçemizin en kifayetsiz bulunduğu 1925 yılında, aynı maksat için 
yayınlanan 551 sayılı Kanunun ismi de (Bilûmum askerî malûllerin terfihi Kanunu) dur. 

Bu son kanuna göre ordu malûllerine, emekli maaşlarından başka tazminatı verilirdi. 
Tam 41 yıl devam eden terfih ödeneği 1950 yılında yürürlüğe giren 5434 sayılı Emekli Sandığı 

Kanununda, ordu malûlleri (harb malûlü) ve (vazife malûlü) diye ikiye ayrılmış ve bu ayırmada 
vazife malûllerinin maluliyet tazminatlan kaldırılmış, çoğunluğu küçük rütbeli ve dolayısiyle 
emekli maaşları pek kifayetsiz olan bu vazife kurbanları askerlerle bunların dul ve yetimleri sefa
let ve ıstıraplariyle başbaşa terk edilmişlerdir. 

Vazife malûllerinin 41 yıl devam eden müktesep haklarının dayandığı sebepler gayet kuvvetli 
ve mantıkidir*. Silâhlı Kuvvetlerin nazari mesaisi sefer içindir. Hazardaki çalışmalar daima seferi 
şartlara göre uygulanır. Silâhlı Kuvvetler personelinin çalışmalarında, vazifede fedakârlık istenir. 
Bu ise askerlerde (yüksek moral) ve tükenmez fikrî bedeni feragat ve fedakârlık vasıflarının 
tabiatı saniye halinde tekevvülünü talebeder. 

Şimdi bu şartlar altında çalışan bir askerin vazifesi uğrunda terki hayat etmesi veya sakat
lanması takdirinde dul ve yetimlerinin ve malûl kalanların hayat ve istikballerinin teminat altına 
alınması şarttır. Bu gibilerin sefil ve perişan bir halde, kapkaranlık mukadderatları ile terk edil
melerinin muvazzaf silâhlı kuvvetlerinin moralini çökerteceğini, ordunun fedakârlık şevk ve he-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 359 ) 
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ves niteliklerini sarsacağını yani bir kelime ile Silâhlı Kuvvetlerin muhariplik vasıflarını baîta-
lıyacağmı kesin olarak kabul etmelidir. 

Vazife malûlleri terfih imkânlarının 1950 de kaldırılmasından sonra meydana gelen mağduriyet 
ölçüsü aşağıdaki cetvelde bir misal ile belirtilmiştir. 

Aylık ödenek 

Tahsisatın mahiyeti 

Toplam 

Fark 

Malûl teğmen Malûl teğmen 
1 nci dereceden harb 1 nci dereceden vazife 

malûlü malûlü 

Emekli maaşı 
Maluliyet tazminatı 
Tütün satış ikramiyesinin aylık tutarı 

487,50 Lira 
600,00 Lira 
666,60 Lira 

487,50 Lira 

1 754,10 Lira 

1 754,10 - 487,50 

487,50 Lira 

1 266,60 Lira 

Millî savunma vazifeleri uğrunda birinci derecede (yani iki gözün kör olması, iki kol veya baca
ğın kopmuş olması, veya bir tarafın hem kol hem de bacağın hareketten mâdum olması gibi) 
malûl olmuş bir subaya bu ödenek azdır bile. Fakat bunun 41 yıl sonra vazife malûllerinden esir
genmesi sosyal adalete aykırıdır. Kaldı ki, bu terfih tazminatı harbde bulunmuş olmanın değil, ma
luliyetin tazminatıdır. Eğer harbde bulunmuş olmanın tazminatı olsaydı bugün yıllarca cephelerde 
çarpışmış, defalarca yaralanmış ve fakat sakat kalmış kahraman birçok emekli subaylarımız vardır. 
Ve bunlara emekli maaşlarından başka kanun hiçbir şey vermemektedir. 

Bu konunun bir de memleket çapında önemli cephesi vardır. Bilindiği üzere, her erkek Türkün 
yedek subay ya da er olarak askerlik yapması kanun icabıdır. Bu icapta yüksek tahsil yapmış hat
tâ ihtisasını bitirmiş bir genç mühendis, doktor, avukat veya diplomat yedek subay okulunda veya 
kıta hizmetinde iken askerlik vazifesi uğrunda sakatlandığı yani bütün hayat ve istikbali söndüğü 
vakit alacağı maaş, hayat boyunca, 270 liradan ibaret olacaktır. Bunun mânası yüksek tahsil gör
müş ve memlekete en yararlı hizmetler ifa eyliyecek ölçüde olgunlaşmış bir vatandaşın hayat ve is
tikbal teminatı yok demektir. 

Er olarak Silâhlı Kuvvetlere alman vatandaşlarımızın % 85 i tahsilsiz ve fakirdirler. Kudret
lerini de askerlik vazifeleri uğrunda kaybedinca sefalet içinde kalacakları meydandadır. Bu 
ise netice olarak askerlik vazifelerine karşı hoşnutsuzluk ve güvensizlik duygularının belirme
sine yol açar. Türk Silâhlı Kuvvetleri bütün Türk milletidir. Silâhlı Kuvvetlerde olduğu gibi 
millette de muhariplik vasıflarını ve savaş için yüksek moral niteliğinin daima artırılması
na çalışmak bir memleket borcudur. 

Bu itibarla askerî personelin, sakatlanması halinde, hayat ve istikbalinin kanun ile teminat 
altına alınmış bulunduğu kanaati verilmelidir. 

Milletin kurtuluş ve istikbaline liderlik ve Başkumanlık etmiş Atatürk'ün delâleti ile 1925 
te yayınlanmış olan bilûmum askerî malûllerin Terfihi Kanunu «551» nda tesis edilen hakların 
birtakım tâli mahiyetteki mülâhazalarla yok edilmeleri asla doğru değildir. Bu hak ve temina
tın memleket müdafaası ile sıkı suretle bağlı bulunduğu meydandadır. 

1950 de işlenmiş olan bu kanuni hatanın menfi tesirleri kısa zamanda kendini gösterdi. Ve 
2 Mart 1954 te yayınlanan 6306 sayılı Kanunla hava sınıfında uçuculardan, deniz sınıfla
rında dalıcılardan bu vazifeleri esnasında ölmüş veya sakatlanmış olanların terfihleri için Emekli 
Sandığı Kanunu 64 ncü maddesine bir (D) fıkrası ilâve edilerek gadre uğrıyan haklan iade 
edilmiş ise de bu konuda ordu malûlleri ihmal edildiği gibi bu kanunun 1950 den itibaren sa-
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kat kalanlara hasredilmesi ve bu tarihten önce sakatlanan ve miktarları pek az olan malûl
lere teşmil edilmemesi gibi bir garabetle karşılaşılmıştır. 

Büyük Türk milletinin, şerefli Silâhlı Kuvvetleri mensuplarından, sefer veya barış va
zifeleri uğrunda terki hayat edenlerin dul ve yetimleri ile sakat kalanların hayat ve istik
bâllerinin teminat altına alınmasında hiçbir fedakârlıktan kaçmılmıyacağma inanıyoruz. Kal
dı İd, teklifimizin bütçeye yüklenmesi 4,5 ilâ 8 milyon liradan ibaret bulunduğu Millî Savun
ma Bakanlığınca tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Yukardaki hususlar dikkate alınarak 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü mad
desine bir (e) fıkrasının eklenmesi ve 65 nci maddeye yazılı harb malûllerine tanınan hakların 
Silâhlı Kuvvetler vazife malûllerine de teşmili ve 6306 sayılı Kanunla tesis edilip 5434 sa
yılı Kanunun 64 ncü maddesine eklenen (d) fıkrası hükmünün 1950 yılından evvelki malûllere 
de teşmilini sağlamak için geçici bir maddenin tedvininin uygun olacağı mütalâa edilmek
tedir. Bu hususların sağlanması amacı ile hazırladığımız kanun teklifinin kabulünü rica ederiz. 

NİĞDE MİLLETVEKİLİ ASIM EREN VE 20 ARAKADAŞININ TEKLİFİ 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun muaddel 64 ncü maddesi ile aynı kanunun 65 nci 
maddesine birer fıkra ve 6306 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T.C . Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine aşağıda yazılı 
hüküm (E) fıkrası olarak ilâve edilmiştir. 

E) Hazarda veya seferde talim, manevra ve tatbikat sırasında veya Dahilî Hizmet Kanunu 
ve Talimatnamesinin icabettirdiği askerî vazifeler sebebiyle malûllüğe uğramış olanlara, bu madde
de yazılı aynı derecedeki Harb Malûllüğü tahsisatı ödenir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 65 nci maddesine (P) fıkrasından sonra aşağıda yazılı fikra ek
lenmiştir. 

Harb Malûllerine yukardaki fıkralarla yapılması kabul edilen yardımlar askerî vazife malûl
leri hakkında da aynen uygulanır. 

MADDE 3. — 5434 sayılı Kanunu değiştiren 6306 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde ek
lenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE D) 1 fıkrası hükmü 1 . 1 . 1950 tarihinden evvel aynı sebepler ve tesir
lerle malûl kalanlarla, bunlardan ölmüş olanların dul ve yetimleri hakkında da, iştirakçiler için 
iştirakçiler sütunundaki, er durumunda iseler er sütunundaki zamların verilmesi suretiyle uy
gulanır. 

Ancak, 1 . 1 . 1950 tarihinden önceki hükümlere göre bağlanmış olan malûl aylıkları mezkûr 
tarihten sonraki aynı rütbe ve durumdaki emsallerine 5434 sayılı Kanuna göre bağlanacak mik
tara tadil olunur. Şu kadar ki tadilen bağlanacak aylık (harb malûllüğü dâhil) hiçbir surette ev
velki miktarlarından az olamaz. 

GEÇİCt MADDE 2. — Bu kanun 1 ve 2 nci maddeleriyle 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununun 64 ve 65 nci maddeleriyle eklenen fıkralar hükmü bu kanunla yürürlüğe girdiği tarih- / 
ten evvel vazife malûllüğüne uğramış olanlarla bunlann dul ve yetimleri hakkında da uygula
nır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayım tarihini takibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 64 ncü maddesinin (D) fıkrasından sonra bir (E) fıkrası eklenmesi hakkında kanun 

teklifi (2/133) 
6 . 2 . 1962 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin (D) fıkrasından sonra 
bir (E) fıkrası eklenmesi hakkında. 

Kanun teklifi ile gerekçesi ilişikte arz edilmiştir. Bu hususta gereken işlemin yapılmasını saygı 
ile dilerim. 

İstanbul Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Dr. Rifat öztürkçine 

GEREKÇE 

Memleketi uğruna canlarını veren şahısların alınlarının orta yerine yediği kurşunu atan şahsa 
göre bir muameleye tabi tutulması kadar gayriâdil bir muamele olmıyacağı aşikârdır. 

Bugün, 5434 sayılı Kanunun 64 ncü maddesine göre seferde ölen, harbde ölen ve barışta uçuş 
veya dalış sebebiyle her ne sebeple olursa olsun ölen personel harb malûlüdür. Fakat huduttan 
bir geçiş teşebbüsünde bulunan ve gayesi oradaki personelce meçhul bulunan şahıslarla yapılan 
müsademede vurulup ölen jandarma mensupları ise yalnız vazife malûlü sayılmakta ve eğer bu 
bir er ise âzami 75 lira ailesine emekli maaşı bağlanmaktadır. Bugün vatan vazifesi yapmaya ge
len bir vatan evlâdının denizci, havacı ve jandarma, diye ayırıp bir kısmını harb malûlü saymak 
diğerini saymamak gibi bir duruma son verilmesi gerektiği de aşikârdır. 

2591 ve mülga 4298 sayılı kanunlarla eşkiya müsademesinde şehit olanların harb malûlü sayıl
ması sağlanmış ise de çeşitli tesirlerle 356 sayılı İzalei Şekavet Kanunu bugüne kadar tatbik edil
mediği gibi de Anayasaya aykırı bir kanundur. Silâhlı firari ve soyguncularla eşkiyanın tatbikat 
bakımından ve bunların asayiş kuvvetlerine arz ettiği tehlikeler bakımından bir fark bulunmadığı 
da aşikârdır. 

6306 sayılı Kanun çıkarılırken yeni ve eski vazife malûlleri arasında bir tefrik yaratmamak 
gayesiyle Emekli Sandığı Kanununun yürürlüğe girdiği 1 . 1 . 1950 tarihinden meri kılınmakla 
bunlara da bu hak tanınmış olup bunların mağduriyetleri de giderilmiş bulunmaktadır. 

Vazifeye, ölümü hiçe sayarak koşan jandarma mensubininin arkasında millete hediye bıraktığı 
dul ve yetimlerine bu maddi yardımı yapmayı insani ve vatani bir vazife telâkki ederek 6306 
sayılı Kanunla eklenen denizci ve havacılar kadar buna lâyık bir kütleyi alâkadar ettiğine inana
rak işbu kanun teklifi arz ve teklif edilmiştir. 

G. SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ RİFAT,ÖZTÜRKÇİNE'NİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin (D) fıkrasından sonra bir (E) 
fıkrası eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin 
(D) fıkrasından sonra maddeye aşağıdaki (E) fıkrası eklenmiştir : 

E) Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında vazifeli personelden hazarda fevkalâde haller
de ve seferde memleketin iç emniyet ve hudut hizmetlerini ifa esnasında veya bu hizmetlerin 
gerektirdiği takip harekâtı sırasında bu hareketin sebep ve tesiriyle. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . 1 . 1950 tarihinden itibaren muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürütmeye Bakanlar Kurulu memurdur. 
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İstanbul Cumhuriyet Senatosu Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 64 ncü maddesine bir (e) fıkrası eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/163) 
1.3. 1962 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine (e) fıkrasının 
eklenmesine dair kanun teklifinin gerekçesi ile beraber arz edilmiştir. Gereken işlemin yapılmasını 
saygı ile dilerim. 

tstanbul Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi 

Rİfat öztürkçine 
GEREKÇE 

Yurt bütünlüğünü, Devletin Emniyet ve asayişini koruyan belli başlı iki kuvvet vardır. Ordu 
ve zabıta kuvveti. Ordu genel olarak yurt dışından gelecek tehlikelere ve saldırılara karşı koruyu
cu bir kuvvettir. Zabıta ise yurt dışından veya içinden Devlet emniyet ve asayişine karşı gelecek 
tehlikelere ve kanunsuz hareketlere karşı görevlidir. Nasıl ki, ordu mensupları yurt dışından gelen 
düşmana karşı icabında canını feda ederek yurdu korumakta ise zabıta kuvvetleri de aynı şekilde 
Devletin varlığını ve emniyetini korumak için icabında canını feda etmekte veya kanunsuz hareket
lere karşı koymaktadır. 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinde; vazife malûllüğüne uğrıyan ordu 
mensuplarının hangi hallerde harb malûlü sayılacakları belirtilmiştir. Fakat yurt içinde aynı ma
hiyette Devleti ve kanunları savunan zabıta kuvvetlerine bu hak tanınmamıştır. Bu adaletsiz duru
mu telâfi etmek maksadiyle ilişikte sunulan kanun tasarısı hazırlanmıştır. Jandarma ve polis kuv
vetleri hazarda fevkalâde haller içinde seferde de yurdun dahilî emniyeti ile hudut emniyetini ko
ruma ve bu hizmetlerin gerektirdiği takip hareketleri sırasında bu hareketlerin sebep ve tesirleriyle 
malûl olurlarsa, ordu mensuplarına 64 ncü madde ile tanınan hak verilerek, bunlar da harb malûlü 
sayılmalıdırlar. 

Silâhlı müsademe; eşkıya takibi, silâhlı firarilerin takibi gibi hallerde zabıtanın karşılaştığı teh
likeler, ordu mensuplarının harbde karşılaştıkları tehlikelerden farksızdır. 

Ölümü hiçe sayarak vazifeye koşan jandarma ve polis mensuplarının tehlikeli vazifelerini ifa 
sırasında ölümleri veya malûl kalmaları sebebiyle geride bıraktıkları dul ve yetimlerine biraz 
farklı maddi yardım temini gayesiyle hazırlanan bu kanun teklifimiz mevcut boşluğu dolduracağı 
ve eşitliği bağlıyacağı kanaati ile arz ve teklif edilmiştir. 

C. SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ RİFAT ÖZTÜRKÇlNE'NTN TEKLÎFÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine bir (e) fıkrası eklenmesi 
hakkında Kanun 

" MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

e) Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli silâhlı 
personelden hazarda fevkalâde hallerde veya seferde memleketin iç emniyet ve hudut hizmetlerini 
ifa esnasında veya bu hizmetlerin gerektirdiği takip hareketi sırasında; bu hareketlerin sebep ve 
tesiriyle şehit düşenler, hizmet süresi ne olursa olsun 30 sene bilfiil vazife yapmış addedilircesine, 
şehidolmayıp da vazife göremiyecek derecede sakatlanmış olanlar yine hizmet süresi ne olursa ol
sun 25 sene bilfiil hizmet etmiş gibi muameleye tâbi tutulurlar. 

MADDE 2. — Bu kanun 1.1.1950 tarihinden itibaren muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı.- 359 ) 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 19 .10 .1962 

Esas No: 2/67,2/117,2/133,2/163 ' ' 
Karar No: 3 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Genel Kurulun 40 ncı Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuza muhavvel, 
2/67 esas kayıt numaralı Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 arkadaşının, 5434 sayılı T. O. Emekli 
Sandığı Kanununun muaddel 64 ncü maddesi ile aynı kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 
6306 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, 2/117 esas kayıt numaralı 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 arkadaşının T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü mad
desinin (d) fıkrasından sonra bir (e) fıkrası eklenmesine dair kanun teklifi, 2/133 esas kayıt nu
maralı Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin (d) fıkrasından sonra bir (e) fıkrası eklenmesi hakkında kanun teklifi ile yi
ne Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin 2/163 esas kayıt numaralı olup T. 
C. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin (d) fıkrasından sonra bir (e) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun teklifleri Komisyonumuzca aynı mahiyette görüldüklerinden birlikte ve mer'i 
mevzuat muvacehesinde, ilgili Bakanlık ve T. C. Emekli Sandığı temsilcilerinin iştirakleri ile tet
kik ve müzakere edildiler. 

A) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu mâMliyet müessesesini etraflıca tanzim etmiş ve 
maluliyeti 53 ncü maddesinde âdi maluliyet, 55 nci maddesinde de vazife maluliyeti olarak iki kı
sımda belirtmiştir. Kanun, sistemi ve muhtevası bakımından yukarıda belirtilen maluliyetlerin dı
şında başka bir maluliyet tanımamış ancak vazife mâlûlliyetne 64 ncü maddede gösterilen şartlar 
içinde uğrayanları harb psikolojisi ve memleket menfaatleri bakımından, münasip bir tazminat
la mağduriyetlerini kısmen olsun bertaraf ve kendilerini onore etmeyi uygun bulmuştur. 

Hal böyle iken, bahismevzu tekliflerde iddia edildiği gibi vazife malûlleri ile bu maluliyetlere 
harbde uğrayanların (harb malûlleri) arasında, maluliyetlerinin taallûk ettiği uzuv kaybı aynı 
olsa ve aynı sebeplerle meydana gelse dahi maluliyetin sebep ve saikinde büyük fark vardır. Şu 
kadar ki, vazife esnasında mâlıûl kalmak çok defa tedbirsizlik ve dikkatsizlik yüzünden vukubulan 
kazalar neticesi olur. Vazife esnasında maluliyet asil değildir, normal zamanlarda vazife ifa edi
lirken maluliyete uğramak istisnai bir mahiyet arz ettiği halde, harbde malûl kalmak ve ölmek 
daima mümkün ve harbin en tabiî icaplarındandır. 

Esasen harbde uğranılan maluliyetin saiki vazife maluliyetinden farklıdır. Vazife maluliyetinde 
çok defa bir tedbirsizlik ve dikkatsizlik mevzubahsolduğu halde harb maluliyetinde, düşman si
lâhlarının her türlü tesiri ve 64 ncü maddede sayılan hallerin şahsın sunutaksiri dışında kalan tesir
ler esas sebebi teşkil eder, 

âazari durumla sefer halinin Askerî Ceza Kanununda dahi aynı şekilde mütalâa edilmediği, se
feri hizmetlerin ehemmiyeti ve ağırlığı kabul edilerek farklı hükümler sevk edildiği aşikârdır. 

B) Teklif gerekçesinde belirtildiği gibi 5434 sayılı Kanunun ısdarı ile vazife malûllerinin ter-
fih imkânlarının kaldırıldığı yolundaki iddialar da varit değildir. Şöyle ki: 

1683 sayılı Mülkî ve Askerî Tekaüt Kanununun 30 ncu maddesine göre her dereceden malûl su
bayın 551 sayılı Kanunda derpiş edilen terfih zammı ille birlikte aldığı aylık, 5434 sayılı Kanu
nun bunlar için tesbit ettiği miktarın çok dunundadır. Bu husus 5434 sayılı Kanunun geçici 40 
ve mütaalap maddelerinin tetkikinden de anlaşılır. 

M. Meclisi /(S. Sayısı: 359 ) 
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Yukarıda sayılan sebepler dolayısiyle mezkûr tekliflerin reddine ve Genel Kurulun tasvibine 

arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Eomisyon Başkanı 
Ordu 

Ferda Güley 

Adıyaman 
Mehmet özbay 

Konya 
îrfan Baran 

Sözcü 
Amasya 

İsmail Sarıgöz 

Balıkesir 
Fennî îslimyeli 

Niğde 
Asım Eren 

Kâtip 
Ağrı 

Nevzat Güngör 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

Sakarya 
Nuri Bayar 

Adana 
Yusuf Aktimur 

Hatay 
Söz hakkım saklıdır 

Sekip İnal 

M. Meclisi (S. Sayısı : 359 ) , 
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Toplantı :2 M Î L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1 /256) 

T. G. 
Başbakanlık 16 . 7 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1741/2294 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisince arzı Bakanlar Kurulunca 10 . 7 . 1962 tarihinde kararlaş
tırılan «Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı Kanuna ek kanun tasansı» gerek
çesi ve eki ile birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. Başbakan 
/ . İnönü 

G E R E K Ç E 

Avrupa ekonomik camiasının kuruluşuna mütaallik olan Roma Andlaşması 1 Ocak 1958 tari
hinde resmen yürürlüğe girerek camia milletlerarası hayata karışmıştır. 

Avrupa'da iktisadi entegrasyon yolu ile siyasi entegrasyonu gaye edinen bu teşekkül, yalnız 
Avrupa değil dünya ölçüsünde de iktisadi bakımdan gün geçtikçe artan bir ehemmiyet kazana
rak dikkati üzerine çekmiş ve diğer memleketleri cemiaya iltihak yollarını aramaya sevk etmiş
tir. 

Batı Avrupa ile her bakımdan mukadderat birliği yapmış olalı memleketimiz kuruluşunu 
büyük bir dikkatle takibettiği bu cemia ile iş birliği yapmak lüzumunu daha ilk günlerde hissede
rek, temas ve müzakerelere girişmiştir. 

Camianın kurulmasını mütaakıp, bütün âza devletler Camia nezdinde birer daimî misyon 
ihdas ettikleri gibi, Camiaya şu veya bu şekil altında katılmak istiyen ve hattâ v bir katılma arzu
su taşımıyan birçok devletler de, gerek teşkilâtın faaliyetini yakından takip, gerek icabında teş
kilâtla temas etmek maksadiyle daimî misyonlar ihdas etmişlerdir. 

Teşkilâtla iş birliği için müzakerelerde bulunmakta olan Türkiye'nin, bu bakımdan, şimdiye 
kadar bir temsilcilik ihdas etmemiş olması, ciddî bir mahzur olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Bu mahzuru ortadan kaldırarak gerek 'Teşkilâtın mesaisini yakından takip, gerek Teşki
lâtla her türlü temasları temin/edebilmek üzere Camia nezdinde bir Daimî Misyon ihdasına mü
taallik ilişik kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Tasarının 1 nci maddesi ile bir Daimî Misyonun kurulacağı gösterilmektedir. 
îkinci madde, Daimî temsilci kadrosu ihdasına mütaalliktir. 
Üçüncü madde, Daimî Temsilciliğe tâyin edileceklerin büyükelçilik hakkını haiz olacaklarını 

göstermektedir. Bu madde Camianın bünyesi ve statüsü göz önünde tutularak konulmuştur. 
Dördüncü madde, Daimî Temsilciden gayri, Misyonun diğer memurlarının Dışişleri ve diğer 

ilgili bakanlıkların kadrolarından karşılanacağı ve Daimî Temsilciye bağlı olarak çalışacaklarını 
göstermektedir. 

Bu madde sırf tasarruf mülâhazası ile konulmuştur. 
Beşinci madde Daimî Misyonun görev sahasını tesbit etmektedir 
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Geçici madde, 1962 (bütçesine ek bir külfet il^ve edilmemesi için, gerek Daimî Temsilcinin 

maaşlarının, gerek Misyonun bilcümle yönetim giderlerinin Dışişleri Bakanlığı bütçesinden kar
şılanacağın} göstermektedir. 

6 ncı ve 7 nci m/addeler yürürlük ve yürütme hükümleridir. 
Memleketimizin siyasi ve iktisadi menfaatlerinin daha iyi bir şekilde korunmasını mümkün 

kılmak maksadiyle bu kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyon 
Esas No. 1/256 21 . 2 . 1963 

Karar No. 2 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Komisyonumuza tevdi edilen «Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkındaki 3312 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı», Pışişleri ye Maliye Bakanlıkları temsilcileri hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. * 

Hükümet tasarısı, Fransa, italya, Batı - Almanya,' Lüksemburg, Belçika ve Hodanda Devletleri 
arasında 25 Mart 1957 tarihinde Roma'da imzalanan Avrupa İktisadi Camiası Andlaşması (Le 
taaite Instituant le Communaute Econopeene) ile 1 Ooak 1958 tarihinde resmen teşekkül eden 
Camia ile münasebetlerimizin sağlanmasını teminen bir «Delegelik» ihdasını tazammun etmektedir. 

Daha çok «Müşterek Pazar» adı ile anılan bu teşekkülün, bilhassa öteden beri Ticari, Siyasi ve 
Kültürel münasebetlerimizin çok sıkı olduğu Devletleri içine alması sebebiyle memleketimiz bakı
mından ehemmiyeti aşikârdır. Müşterek Pazara iştirakimiz hususunda 1959 Eylülünden beri Altı
lar ile müzakere halinde olduğumuz da bilinmektedir. Gerek bu müzakerelerin idaresi ve gerekse 
Camia ile münasebetlerimizin daha muntazam inkişaf etmesi için, diğer devletlerin de yaptığı gibi, 
Camia organları nezdinde bu «Daimî Delegelik» ihdası lüzumlu ve faydalı görülmüş, tasarının bu 
yoldaki esbabı mucibesine komisyonumuz da aynen iştirak etmiştir. 

Komisyonumuz kanun tasarısının maddelerinde, esasa taallûk etmiyen ve daha ziyade tâbirlere ve 
bütçe tekniğine mütaallik bâzı değişiklikleri lüzumlu görmüştür. 

Birinci maddedıeki «Misyon» tâbiri vazifenin makpadmı daha iyi ifade etmesi sebebiyle «Delegelik» 
olarak değiştirilmiştir. 

İkinci madde aynen kabul edilmiş, ancak ekli cetveldeki unvan, «Daimî Delege» şeklinde değişti
rilmiştir. 

Üçüncü maddede de unvan Delege olarak değiştirildiği gibi, Dışişleri Bakanlığı Meslek Memur
ları dışından tâyin edileceklerin ancak görevleri süresince «Büyükelçi» unvanını taşıyabilecekleri 
kaydolunmuştur. 

Dördüncü ve müteakip maddelerde de, unvanı ifade için kullanılan tâbirlerde değişiklik yapıl
mıştır. 

Geçici madejedeki «Yönetim Giderleri» umumi olarak «Giderleri» şeklinde değiştirilmiş ve bu de
ğişiklik hâsıl olacak çeşitli ihtiyaçların karş^a^maşı bakımından zaruri görülmüştür. Ayrıca bu 
maddedeki 1962 biatçe yılı, 196,3 bütçe yılı olarak değiştirilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesine ^arar yerilen kanun tasarısı Yijksek Meclisin tasviplerine say
gı ile arz olunur. 
Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Katip 

îstanbu] Aydın Ifaze, Kars 
8. Sarper O. Apaydın E. Akçal K. Okyay 

Sivas 
Ğf. Sarısözen 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 116 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFI 

Btşişlçry Bakmlyğı jbifr^tfju hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun faşfflişı 

flff$.I)J3E t — Avrupa Ekonomik Camiası 
nezdinde Hükümeti devamlı surette temsil etmejc 
ve bu teşkilât ile teması sağlamak maksadıyla 
Dışişleri Bakanlığına bağlı bir Daimî Misyon 
kurulmuştur. 

MADDE 2. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadününe dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla 
değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına ekli 
cetvelde gösterilen kadro eklenmiştir. 

MADDE 3. — Daimî Delegeliğe, Dışişleri 
Bakanlığı kuruluşuna dair olan 14 . 1 . 1938 
tarihli ve 3312 sayılı Kanunun tâyin hakkında
ki kayıtları ile bağlı olmaksızın tâyin yapıla
bilir. 

Dışişleri Meslek memurlarından Daimî Tem
silciliğe tâyin edileceklerin Büyükelçi unva
nını taşıma hakkını haiz olmaları şarttır. 

Bu maddeye göre, Daimî Temsilciliğe Dış
işleri Bakanlığı Meslek memurları dışmdakiler-
den tayin edilecekler, Büyükelçi unvanı ile 
tâyin olunurlar. 
, Daimî Temcilci, büyükelçilere tanınan her 
çeşitli haklardan faydalanır. 

MADDE 4. — Daimî Misyonun diğer me
murları Dışişleri Bakanlığı meslek ve idare 
sınıfı memur kadroları ile diğer ilgili bakanlık
ların yabancı memleketler kadrolarından kar
şılanır. Bu memurların özel kanunları gereğin
ce tanınmış olan unvan ve hakları saklıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Daimî 
Temsilcilikte veya camia organları nezdinde 
görevli bütün memurları, Daimî Temsilciye bağ-

MADDE 5.v— Daimî Misyon görevini Avru
pa Ekonomik Caimiası Ana merkezi ile organla
rının çalışacağı merkezlerde görür. 

GEÇİCİ MADDE — Daimî Temsilcinin ma
aşı ile Daimî Misyonun yönetim giderleri 1962 
bütçe yılında, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin 
ilgili bölümlerinden karşılanır. 

OEÇÎGÎ KOMİSYONUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

fyşi§}ffîi Bajçfml}ğı Ky,ruty§u hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun ̂ aşarisi 

I&4DPE 1. — Avrupa Ekonomik Camiası 
nezdinde Hükümeti devamlı surette temsil et
mek ve teşkilât ile teması sağlamak maksadiy-
le Dışişleri Bakanlığına bağlı bir daimî delege
lik lnırulmuştur. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADPE 3. — Daimî Delegeliğe, Pjşişleri 
Bakanağı kuruluşuna dair olan 14.1.1938 ta
rihli ve 3312 sayılı Kanunun tâyin hakkında
ki kayıtlar} ile baj-lı olmaksızın tâyin yapılabi
lir. 

Dışişleri meslek memurlarından daimî dele
ge görevine tâyin edileceklerin büyükelçi un
vanını taşıma hakkını haiz olmaları şarttır. 

Daimî delege görevine Dışişleri Bakanlığı 
meslek memurları dışmdakilerden tâyin edile
cekler, görevleri süresince mukayyet olmak üze

re, büyükle} unvanı ile tâyin olunurlar. 
Daimî Dçleğe, büyük elçilere tanınan her çe-

çit haklardan faydalanır. 

MADDE 4. — Daimî delegeliğin diğer me
murları Dışişleri Bakanlığı meslek ve idare sı
nıfı memur kadroları ile diğer ilgili bakanlık
ların yabancı memleketler kadrolarından kar
şılanır. 

Bu kadrolara tşyin edilen memurların özel 
kanunları gereğince tanınmış olan unvan ve 
hakları saklıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Daimî 
Delegelikte veya camia organları nezdinde gö
revli bütün memurları, Daimî Delegeye bağlı
dırlar. 

MADDE 5. — Daimi delegelik görevini, Av
rupa Ekonomik Camiası ara merkezi ile organ
larının çalışacağı merkezlerde görür. 

GEÇİCİ MADDE — Daimî Delegenin maaşı 
ile Delegeliğin giderleri 1963 bütçe yılında, 
Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümlerin
den karşılanır. 
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MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

10 . 7 . 1962 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 

Başb. Yardımcısı V. 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 
içişleri Bakanı 
8. Kurutluoğlu 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

1. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. İzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ba. - Ya. ve Turifem Bakanı 

C. T. Ka/rasapan 

Başbakan 
î. înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 
Devlet Bakanı 

İV. öktem 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

§. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Güm. ve Tekel Bakanı 

O. öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 
imar ve iskân Bakanı 

F. K. Gökay 

HÜKÜMETIN TEKLIFINE BAĞLI 
CETVEL 

D. 

Ek cetvel 

Unvan 
. Aylık 

Aded tutarı 

1 Daimî Temsilci 2 000 

Geçici Ko. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞIŞTÎRlŞlNE 
BAĞLI CETVEL 

D. 

Ek cetvel 

Unvan 
Aylık 

Aded tutarı 

1 Daimî Delege 2 000 
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Dönem : 1 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol ve iki arkadaşının, nakil vasıtala
rında emeklilere yapılacak tenzilât hakkında kanun teklifi ve İçişleri, 

Ulaştırma ve Plân komisyonları raporları (2 /49) 

MİLLET MHOLlSl BAŞKANLIĞINA 

Emeklilerin Devlet ve belediyelere ait nakil vasıtalarında yüzde elli tenzilâtla seyahat edebilme
lerini temin edecek kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak takdim edilmiştir. 

Gereğini arz ederiz. > 
21 . 12 . 1961 

Kocaeli Milletvekili Aydın Milletvekili İzmir Milletvekili 
Hâldan Kısayol Hilmi Aydinçer Muzaffer Döşemeci 

GEREKÇE 

Uzun müddet Devlet ve Devlete bağlı, Devletin iştiraki olan müesseselerde, belediyeler ve bağlı mü
esseselerinde şerefle vazife görmüş ve kanuni süresini tamamlamış veya hükümetler tarafından (Ka
nuni bir mahkûmiyeti veya sabit bir yüz kızartıcı suç. sebebine dayanmıyan) normal olarak emek
liye sevk edilmiş bulunan bilûmum, Emekli Sandığından maaş almakta olan emeklilerle ailelerinin 
öğretmenlerle subaylara tanınmış olan haklardan istifade ile Devlete ve belediyelere ait her türlü 
nakil vasıtalarında % 50 tenzilâtla seyahat etmeleri cemiyetimiz ve Devletimizin hem onlara bir 
kadirşinaslığı ve hem de içtimai adaletimizin bir güzel örneği olacaktır. Bu sebeple aşağıdaki ka
nun maddelerinin kabulünü arz ve talebederiz. 

20 Aralık 1961 

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ HÂLDAN KISAYOL VE İKİ ARKADAŞININ TEKLİFİ 
t 

Nakil vasıtalarında emeklilere yapılacak tenzilât hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Elindeki emekli maaş cüzdanını göstermek ve ailesi olduğunu evlenme cüzdanı 
veya nüfus cüzdanı ile ispat etmek suretiyle Emekli Sandığı ve îşçi Sigortalarından emekli maaşı 
alanlar : 

a) Devlet kara, deniz ve hava nakliye vasıtalarında, 

b) Belediyelere ait nakil vasıtalarında yüzde elli tenzilâtla seyahat ederler. 

MADDE 2. — Bu kanun kabulü ile yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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içişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 25 . II . 1962 

Esas No. : 2/49 
Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol ve iki arkadaşının, nakil vasıtalarında emeklilere yapıla
cak tenzilât hakkındaki kanun teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda 
görüşüldü: 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşme neticesinde; teklifte nıevzuubahsedilen Devlet nakil va
sıtaları, Ulaştırma Bakanlığına bağlı olmakla beraber, İktisadi Devlet Teşekkülü halinde bulunan 
Demiryolları ile birer Anonim Şirket halinde olan Denizcilik Bankası ve Türk Hava Yollarıdır. 

Her üç müessese de hususi hukuk hükümlerine göre idare edilmekte olduklarından, teşkilât 
kanunlarında «malî karşılıkları sağlanmadan her hangi bir suretle tarifelere müessir bir hüküm 
ve külfetin tahmil olunamıyacağma» dair hüküm de bulunmaktadır. 

5434 sayılı Kanunda, yalnız harb malûllerine inhisar eden tenzilât hükmü de, mevzuubahis mü
esseseler katma bütçeli hale getirilmeden evvel derpiş edilmiştir. 

Teklif kanunlaştığı takdirde, bu müesseselere yapacağı tesirin portesini de hesaplamak 
mümkün olmıyacaktır. Çünkü, çeşitli sandık ve veznelerden emekli maaşı alanlarla eşlerinin du
rumunun tespiti de ayrı bir mesele teşkil eder. 

Adı geçen müesseselerin senelerden beri devamedegelen trialî durumları, tetkik edilince de 
görüleceği veçhile her yıl zarar etmekte ve bilançoları zararla kapanmaktadır. 

Her ticari müessesede olduğu gibi, ulaştırma müesseselerinde de arz edilen hizmet karşılıkla
rının tam olarak alınması gerekir. Aksi halde, muayyen bir zümre lehine tanınan tenzilât, iş
letmenin zararını mucibolacaktır. 

Bu müesseselere hayatiyet veren ve halen mer'i bulunan mevzuat ile yukarda kısaca bahse
dilen sebepler muvacehesinde, teklif, Komisyonumuzca kabule şayan görülmemiştir. 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna tevdi buyrulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
İzmir Edirne ^ Ankara Afyon K. 

Osman Sabri Adal llhami Erten Zühtü Pehlivanlı Halûk Nur Baki 

Ankara Erzurum Konya Van 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu Adnan Şenyurt İhsan Kabadayı Şükrü Kösereisöğlu 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 
Millet M erlisi 

f/aştırma Komisyonu 4 .5 . 1962 
Esas No. : 2/ i!) 
Karar No. : i 

Yüksek Başkanlığa 

[çişleri Komisyonu raporu ile birlikte komisyonumuza havale buyrulan «Kocaeli Milletvekili Hal
dun Kısayol. ve iki arkadaşının» emeklilerin Devlet ve belediyelere ait nakil vasıtalarında yüzde 
elli unzilâtla scyaiıal etmelerini temin edecek kanun teklifi, teklif sahipleri ve alâkalı bakanlık 
temsilcileri de hazır olduğu halde müzakere ve tetkik edildi : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşme neticesinde teklifte bahsedilen Devlet vasıtaları Ulaştırma 
Bakanlığına bağlı İktisadi Devet Teşekkülü halinde bulunan T. U. DDY. ile, Anonim ortaklık ha
linde bulunan Denizcilik i'.ankası ve T. II. V. dır. Bundan maada her vilâyetin belediyeleri muha
taptır. 

Ulaştırma Dakanlığına bağlı teşekküllerin ücret tarifeleri teşkilât kanunlarındaki esaslar daire-
ı.iııde iesbit edilmektedir. 

HlS(î sayılı Ter. kil A t Kanununun 15 nci maddesi 195.') yılından beri bu türlü tenzilâtları kaldırmış 
bulunmakladır. Aynı kanunun 12 nci maddesi tarife yapma tasarrufunu Hükümete bırakmış bulun
maktadır. 

i-îıı cümleden olarak'193:') senesinden bugüne kadar Büyük Millet Meclisleri mevzuubahis teşek
küllerin, tarifelerinin, tamamen ilmî ve teknik bir mevzu olduğu prensibine dayanarak kanunla 
dondurulmuş nrbetier tayin etmemiştir. 

Belediyelerin ve yukarda adı geçen müesseselerin senelerden ben devam edegelen malî durum
ları, tetkik edilince de görüleceği veçhile her yıl zarar etmekte ve bilançolar zararla kapanmak
ladır. 

Muhterem teklif sahiplerinin <;ok büyük hizmet aşkı ile hazırladıkları kanun teklifleri, yukarda 
kısaca bahsedilen sebepler muvacehesinde komisyonumuzca, reddedilmiştir. 

Havalesi gereğince I-Jütçe Komisyonuna sevk edilmek üzere Yüksek lîaşkaulığa saygıyla, sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu 
Başkanı SÖzcü 
Erzincan tstanbııl Çorum (fümüsaue 

Z. (lündoğdu H. Tiyanşan N. Ahîskaüoğlv II. Ilayramoğla 

Kars Kırşehir Kütahya Sivas 
R. Yalcın Halil Özmen Rauf Kırmj A. Altay 

Trabzon Tokat Urfa Zonguldak 
A\ Ökten A. R. Ulusoy S, Kiko R. Karakaşoğln 
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Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Plân Komisyonu 
Esas No. : 2/49 

Karar No. 36 

8 . 2 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol ve iki arkadaşının, nakil vasıtalarında emeklilere yapıla
cak tenzilât hakkında kanun teklifi, İçişleri ve Ulaştırma komisyonları raporları, komisyonumuza 
havale edilmiş olmakla, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları temsilcileri hazır oldukları halde incelen
di ve görüşüldü : 

Mezkûr kanun teklifinde emeklilere ve eşlerine Devlet hava, deniz ve kara nakliye vasıtalariyle, 
belediyelere ait nakil vasıtalarında % 50 tenzilât yapılması derpiş olunmaktadır. 

Memleketimizde Devlet hava, deniz ve kara nakil teşkilâtını meydana getiren; Devlet Demiryol
ları İktisadi Devlet Teşekkülüdür; Türk Hava Yolları ve deniz nakliyatını yapan Denizcilik Bankası 
ise birer anonim şirkettirler ve hususi hukuk hükümlerine göre idare edilirler. Belediyeler ise ta
mamen özel idarelerdir. 

özel idare olmalarına rağmen Devlet bütçesinden yardım almak mecburiyetinde kalan belediye
lerin ve pek azı hariç bilançoları umumiyetle zarar gösteren İktisadi Devlet Teşekküllerinin durum
ları bütçe müzakereleri sebebiyle komisyonumuzun malûmlarıdır. 

Her ne kadar emekli vatandaşlara yapılacak yardım ve gösterilecek kolaylık, sosyal adaletin 
icabından ise de malî karşılık bulmadan zarar üzerine zarar getirecek malî külfetlerin, netice olarak 
amme hizmeti yapan mezkûr müesseselere yüklenmesi doğru değildir. 

İçişleri ve Ulaştırma komisyonlarının da tasvibine mazlıar olmıyan kanun teklifinin kabulüne 
komisyonumuzca da imkân görülmemiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
S. înal 

Aydın 
/. Sezgin 

Gümüşane 
Söz hakkım mahfuz. 

S. Savacı 

Konya 
H. C. Yılmaz 

Başkanvekili 
Balıkesir 

F. îslimyeli 

Aydın 
0. Apaydın 

İzmir 
N. Mirkelâmoğh 

Maraş 
E. Kaplan 

ı 

Yozgat 
V. Uyar 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Bilecik 
Ş. Binay 

Kastamonu 
S. Keskin 

. 

Trabzon 
A. Şener 

Arvtin 
S. 0. Avcı 

Erzurum 
C. önder 

Konya 
î. Baran 

Sakarya 
İV. Bayar 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 85 
T. B. M. M. Muhasebesinin 1962 yıli Eylül, Ekim ve Kasım ayları 

hesabı hakında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5 /16) 

Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesapları İnceleme Komisyonu 

Esas No : 5/16 
Karar No : 4 

9 . 2 . 1963 

6 084 797 87 
+ 18 155 455 07 

1 Eylül 1962 başında bankada mevcut para 
Eylül, Ekim, Kasım 1962 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 

24 240 252 94 Toplam 
15 895 193 88 Eylül, Ekim, Kasım 1962 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 

8 345 059 06 Aralık 1962 başında bankada mevcut para 

B. M. Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1962 aylarına ait hesapları incelendi : 

Eylül 1962 de Ziraat Bankasındaki mevcudu ile Eylül, Ekim, Kasım 1962 aylarında Hazineden 
alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblâğın ceman 24 240 252,94 lira bulunduğu ve aynı aylar
da yapılan sarfiyatın 15 895 193,88 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan miktar tenzil edildikten 
sonra 1 Aralık 1962 tarihinde bankadaki kasa mevcudunun 8 345 059,06 liradan ibaret bulunduğu
nun Saymanlıktaki defatir ve evrakı sarfiye ile banka dekontlarının mutabakatından anlaşıldığı 
ve yapılan sarfiyatın kanun ve mevzuata uygun olduğu görülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Afyon Karahisar 

V. Başaran 

Denetçi 
Erzurum 
T. Bilgin 

Başkan V. 
Konya 

A. Kuzucu 

Ankara 
F. Nuri Yıldırım 

Rize 
C. Yalçın 

Sözcü 
Amasya 

M. Kemal Karan 

Gaziantep 
H. Incioğlu 

Sakarya 
M. Gürer 

Kâtip 
Malatya 

H. A. Akşit 

Malatya 
A. Fırat 
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Dflko» : 1 
Toplantı:2 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam tazminat kanunu tasarısı ve 
Millî Savunma ve Plân komisyonları raporları (1/366) 

T.C. 
Başbakanlık 7 »i . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

9ayt : 71/1909 -36 "_"". 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığımca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arz Bakanlar Ku
rulunca 3 . 12 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Tazminat ka
nunu tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Denizaltı gemisi 19 ncu asrın 'başından Iberi gerek taarruz ve gerekse bir müdatf aa silâhı olarak artanı 
ehemmiyetini ve başlı başına bir savaş unsuru olan karakterini kabul ettirmekte yüksek bir sevi
yeye ulaşmıştır. Bugün dünya devletlerinin mezkûr silâha ne derece kıymet ve ehemmiyet ver
diği dünya politikasındaki yerinin çeşitli hâdiselerdeki tezahürleri ile sabit bir keyfiyettir. An
cak çok pahalı olan bu silâhın kendinden kıymetli olan hedefine ulaştırılabilmesi için en az silâ
hın kendisi kadar pahalıya mal olan ve yetiştirilmesi zamana bağlı bulunun personel temini mü
nakaşa edilmiyecek bir gerçektir. 

Bu yükü hafifletmek ise sıhhatli, morali yüksek ve bilgili personel yetiştirmek ve bu perso
neli uzun süre elde tutmak ile mümkündür. Bu suretledir ki denizaltı gemisi bütün kifayeti 
harbiyesiyle ömrü uzayarak elde kalacak ve kendisinden beklenen gaye hizmeti bihakkın yapa
rak neticede Devlete ucuza mal olacaktır. 

Bu faktörleri inceden inceye hesaplıyabilen devletler önemini tamamen kabul ettikleri de
nizaltı gemilerimde görevlendirdikleri personel ile dalgıç ve kurbağa adamların barışta 
ve savaşta gösterdikleri daimî fedakârlık ve katlandıkları ağır hayat şartlarına mukabil birta
kım munzam haklar tanıyarak mevcutları elde tutmaya bu görevlere istekli personel teımin 
etmeye çalışmaktadırlar. 

Filhakika, yapılan temaslarda görüldüğü veya istihbarat yollariyle tesbit edildiği veçhile, 
deniz siyasetlerini çok kıymetli tutan devletler denizde çalışan personele birçok haklar tanı
mış olmakla, ayrıca denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adum gibi feragat görevleri personeline bi
zim personelimiz ile kıyaslanmayacak miktarlarda tazminat ödeyerek bu mesleki cazip hale ge
tirmek suretiyle ayakta tutmaya çalışmaktadırlar. 

Bizim personelimize gelince : Denizaltıcılığm teessüsünden beri çeşitli safhalar geçiren ka
nunların tanıdığı tazminat, 2 nci Dünya Savaşından sonra değişen bayat şartları karşısında 
hemen hemen hiç mesabesine inmiş ve bu teşkilât çok müşkül anlar yaşamaya başlamıştır. Zi
ra 1952 senesinde çıkarılan 5957 sayılı Kanımla denizlatıcı ve dalgıçların durumları öğünlerin 
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şartlarına göre ıslah edilmiş ise de bugünkü hayat şartlarmdaki değişiklikler karşısında ih
tiyaca cevap veremez duruma gelmiş bulunmaktadır. Bugüne kadar şahidolunan olaylar ve 
bu sınıf personelin mesleki terk etmekte ki devamlı gayretleri bu kanaati tamamen teyidetmek-
tedir. 

Değişen bu şartlar ve personele olan tesirleri şunlardır : 

1. Değişen teknik şartlar 

A) DmizaltıcıUk : 
a) 5957 sayılı Kanunun hazırlanmasına takaddüm eden günlerde cephe görevi alan bir denizaltı 

gemisinin su altı seyirleri esnasında o günün müsait teknik imkânlarından istifade ile satha 
çıkabileceği düşünülebiliyordu. 

b) Yine bu günlerde Müttefik Deniz Kuvvetleri ile birlikte NATO manevralarına iştirak 
edilmeye başlanıldı. Bu 'manevralara iştirak mafillî eğitime inzimamen özel ve istirahatsız bir eği
tim çalışmalarına lüzum gösterdi. 

c) NATO manevralarında görüldü ve anl'a-şıldı ki : Gemilerde ve uçaklarda inkişaf ettirilen 
(A/S) denizaltı mücadele silâhları ve taktiği, bilhassa NATO» talimatnamelerimize (HUNTEB 
KİLLER) denizaltı gemilerini yakalama ve imha taktiği değil gündüz ve gece bile denizaltı 
gemilerinin birkaç saniye için dahi su sathına çıkmalarına imkân vermemektedir. Böylece 
üssünden hareketle cephe görevine giden bir denizaltı gemisi limandan çıktığı andan itibaren tek
rar limana avdet edinceye kadar birçok, ahvalde bir ayı mütecaviz müddetle güneş yüzü görmeden 
su altında kalmaya mecburdur. 

d) Bu durum karşısında kısmen imkânlar temin etmek için denizaltı gemilerine şinorkel cihaz
larının montesinden sonra ise; su altında iken çalıştırılan dizel ınakinaları dolayısiyle demido çok 
düşük tazyikler husule gelmekte, bu hal personelin asabi ve kulakları üzerinde tahripkâr tesirler ic
ra etmekte, bu hal bilhassa kulak zarı arızaları husule getirdiği gibi, su altında senelerce geçen 
hizmetlerde rutubetin devamlı tesirleri ile personelin bünyesinde çeşitli hastalıklar zuhur etmekte
dir. 

e) Gemi şinorkelle seyrederken akıntının veya deniz suyunun kesafetinin sık sık tesadüf edi
len değişiklikleri karşısında birden bire derine kayması denizaltı gemisi için tabiî bir olaydır. Bu 
suretle şinorkel bir anda. suya gömülür, keza denizli havalarda dalgaların şinorkel üzerine yüklen
mesiyle şinorkel menfezleri otomatik olarak kapanır. Fakat bu anda çalışmakta bulunan dizel ınaki
naları stop edene kadar lüzumlu havayı geminin içindeki teneffüs havasından emerek esasen dü
şük olan tazyiki bir anda daha da. düşürmektedir. Bu anlarda dizellerin duman kapakları da 
atarak geminin içine eksoz dumanı dağılmakta ve teneffüs tahammül edemiyecek şekilde güçleş
mektedir. 

f) Geminin içindeki teneffüs havası tazyikiniu, birdenbire 35 - 40 milibar yani bir anda o 50ü -
4 000 metre irtifa değişikliğine tekabül eden miktarda değişmesi personel bünyesi üzerinde çok tah
ripkâr tesirler icra etmektedir ki, bugünün jet uçakları bile yaptıkları pike esnasında bir anda bu 
kudar irtifa tazyik farkına mâruz kalmamaktadırlar. 

g) Denizaltı gemilerinin sualtı manevraları ve muvazenesi birçok komplike cihazlara bağlanmış 
olduğundan büyük dikkat ve teyakkuz istemektedir. En ufak bir yanlışlık, gecikme veya arızada 
gemi bünyesine dâhil olan 25 - 30 ton deniz suyu bulunduğu derinlikte sıfır seviyeye seyretmesi 
icabeden denizaltı gemisini çok tehlikeli meyil ve derinliklere düşürmektedir. 

h) Bu şartlar altında hizmet gören denizaltı gemilerinin kullanılması büyük dikkat ve ihti
mam ile üstün kifayete ihtiyaç göstermesinden personelin yük ve yıpranması fazlasiyle artmış bulun
maktadır. 

B) Dalgıç ve kurbağa adamlar : 
a) Denizcilik meslekinin en ağır bir hizmet koludur. Bu görevde başarı dalgıç olarak yetişti

rilen her şahsın yalnız kendi kabiliyetine cesaretine ve metanetine dayanır. 
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Normal atmosferde yaşıyan bir insan yüksek bir irtifaa çıkmaya başlayınca evvelâ bir rahat

lık hisseder. Bu üzerindeki tazyikin azalmasından mütevellit kan deveranının ve dolayısiyle kalbin 
rahatlamasmdandır. Fakat, irtifa çok fazlalaşırsa bu rahatlık yerini teneffüs zorluğuna terkedecek 
ve oksijen kifatsizliğindEn dolayı yaşama gittikçe güçleşecektir. Bunun aksi olarak normal hava 
tazyikinde bulunan bir insanı su altına soktuğumuz andan itibaren hemen tazyik artmaya başlaya
caktır. Bu artış her metre derinlikte fazlalaşarak (meselâ 80 metrede bir dalgıcın vücudunun sat
hındaki bir santimetre kareye 8 kilo, 100 - 150 metrede santimetre kareye 10 ve 15 kilo) artacak
tır. Bu müthiş ta.zyik artışı kan deveranını temin eden dalgıcın kalbini son derece yoracağı gibi 
yüksek tazyik altında teneffüs edilen oksijen ve azot gazı da dalgıca zehirleyici tesirler icra ede
rek derin su sarhoşluğu ve bâzı ahvalde ölüm dâhi tevlidedebilccek hale gelecektir. Bu tazyik altın
da çalışan dalgıç tek başına denizin derinlik ve karanlığında kendi bilgisi, metaneti ve cesareti ile 
hem hayatta kalma mücadelesi yapacak ve hem de verilen görevi başarmıya çalışacaktır. 

b) Eskiden dalgıçlarımız 20 - 25 kulaç derinlikte görev yaparken bu hudut 80 - 100 kulaca 
yükselmiş, dalgıç cihazı ve teçhizatı değiştirilmiştir. Helyum elbisesi giyerek dalışa hazırlanan dal
gıcın üzerindeki ağırlık 120 kilodur. Bu sikleti yüklenerek suya indikten sonra bütün hayatı hava 
hortumuna bağlıdır. Bu hortumda olacak en ufak bir arıza dalgıcın hayatına mal olur. Dipte bu 
ağır elbisenin, muazzam su tazyikinin, bazan kuvvetli akıntıların, dondurucu dip soğuğunun ve her 
zaman zifirî 'karanlığın ve dip çamurunun tesirlerine mâruz kalarak çalışma yapan tazyik hastalıkla
rının en hafifi felçtir. Aynı zamanda (Benz) denilen kısmi körlük, konuşma kabiliyetini kaybetme, 
işitmeyi kaybetme, baş dönmesi, oksijen zehirlenmesi, azot zehirlenmesi, karbondioksit zehirlenmesi, 
gibi sık sık görülen ve dalgıcın hayatını tehdideden hastalıklar tıbbı en ziyade meşgul eden ve maksat 
için hususi surette dalgıç olarak yetiştirilmiş doktorların gayretiyle bunlara mâni olmaya çalışılmak
tadır. 

Dipte çalışan bir dalgıcın şaşkınlıkla elbise içerisindeki havayı azaltması kendisini insan vücudu
nun dayanamıyacağı bir tazyike mâruz bırakır, ağzından burnundan kan boşanır, yukarda idare eden
ler vaktinde farkına varmazsa dalgıç ölümle karşılaşır. Buna mukabil fazla hava tutarak aniden satha 
fırlar bütün vücudu felce uğrar ve kalbi durabilir. Dalgıcın vücudu üzerindeki âni tazyik farkları 
dalgıcın iç organlarının kanaması neticesinde hayatı ile Ödiyeceği önemli hastalıklar tevlideder. 

c) Yukarda izah edilen ağır şartlarda denizin derinliklerinde çalıştıracağımız dalgıçların istekli 
kimselerden tefrik edilmesi zaruridir. Evvelâ teşvik sonrada aldığı bilgiyi ve vücut sağlığını muha
faza edebilmek üzere maddi olarak tatmin edilmedikçe görevlerin idamesi imkânsızlığı ile karşılaşıl
maktadır. Son sene muayeneye sevk edilen 20 dalgıcımızdan 5 i dalgıçlık yapamaz kararı almışlardır. 
Bu sene açılacak assubay dalgıç kursu 12 kişilik olacak iken 2 aydan beri ancak 5 kişi müracaat ederek 
seçilebilmiş olduğundan kurs açılamamıştır. 

d) Son 2 sene zarfında tekerrürünü hiçbir zaman istemediğimiz elim hâdiselerde (Üsküdar vapu
ru, Dumlupınar etüdü, îstinye yüzer havuzunun yüzdürülmesi gibi) görüldüğü veçhile dalgıçlarımız -
kendilerine düşen görevi her şeye rağmen başarmaya çalışmaktadırlar. Bunu daha ileri hale getirmek 
teşvik ve takdir edici bir dalgıç, tazminatı ile mümkündür. 

Dalgıcı suya indirdiğimiz andan itibaren bütün alet kendi ciğerleri, kalbi, eli, kolu, bacağı, dimağı, 
yani kül olarak .kendisidir. Yaptığı en ufak bir hatayı hayatiyle öder. Tam bir meçhule doğru büyük 
bir azim ve cesaretle iner. Göreceği maddenin durumu şüphelidir. Deniz hayvanları tehlikesi mev
cuttur. Bu arada bütün işleri en kısa ve en doğru şekilde yapılması ve bilinmesi lâzımdır. Bugün bu 
görevlerin bir kısmı ehemmiyetine binaen aynı şartlara tabiî bulunan ve aynı zorluklar içinde çalışan 
kurbağa adamlara tevdi edilmektedir. 

2. Malî şartlardaki değişiklikler : 
Tazminat, yıpranmanın karşılığı olması icabettiğinden denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetle

rindeki çalışma müddetlerinin toplamına nazaran ve ayrıca görevin hususiyeti de nazarı itibara alına
rak yıpranmalar kıymetlendirilmiş ve kanun tasarısında ayrı nisbetler halinde tazminat tertiplenmiş
tir. 
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a) 1958 yılından evvel mer'i bulunan denizaltıcüık tazminatı Kanununa göre dalış başına per

sonele verilen tazminat, maaşları ile kıyas edilemiyecek kadar yüksek olduğundan o zaman için deniz
altıcüık meslekini cazip hale getirmekte idi. 

b) Bu imkânladır ki, o zamanlar kâfi derecede ve kalifiye personel yetiştirilmiş ve bu personel 
bugünün denizaltıcılığmm eğitim unsurlarını ve çekirdeğini teşkil etmiştir. 

c) 24 Haziran 1948 tarihi ve 3486 sayılı Kanunla eski tazminatlar bir hayli tenkis edilmiş ise de 
gene de tatmin edici idi meselâ 1939, 1940 senelerinde maaşı 80 lira civarında olan yeni bir yüzbaşı 
5 - 6 senelik hizmet karşılığı ayda 60 lira tazminat alıyordu. 

d) Fakat, 2 nci Dünya Harbinin değiştirdiği hayat şartlan Ibu miktarları çok te&irsiz bıraktı. Me
selâ 1952 senesinde 300 liraya yakın maaş almakta olan bir yüzbaşı 5 - 6 senelik hizmetine mukabil 
ayda gene 60 lira almaya devam ediyordu ki, bu sıralarda denizaltı personeli inhilâle başlamıştır. 

e) 1952 senesinde meriyete konulan 5957 sayılı Kanunla o zamana göre denizaltıcıların vazi
yeti tatminkâr bir hale sokuldu. Fakat süratle değişen hayat şartlarına muvazi olarak yük
selen maaşlar muvacehesinde 5957 sayılı Kanunun bahşettiği tazminat nisbet itibariyle küçük ol
masından cazibesini kaybetti. Yukarda izah edilen şartlarda müşkülâtın artması karşısında taz
minatın ehemmiyetini kaybetmesinden kanundan beklenilen netice alınamamış ve nitekim bu ka
nunun neşrinden sonra dahi devam eden istifalar bu hususu teyidetmiştir. 

3. Moral şartlarındaki değişiklikler 

a) Yukarda 1 nci ve 2 nci paragraflarda izah edilen hususlar personel moralinde manen ve 
maddeten menfi tesirler icra ettiler. 

b) Meslekin icabı olarak yüksek bir teknik kalite ihraz etmiş olan denizaltıcı ve dalgıç 
personelin daha az mesuliyetti işlere mukabil hariçten aldıkları dahs iyi teklifier karşısında isti
falara mâni olunamadı. 

e) Personel darlığı ve yeni personel bulup yetiştirme güçlüğü devam etti. Halen personel nok
sanlığından, vazifeden dönen bir geminin personeli ile vazifeye çıkacak eksik personelli bir 
gemi takviye edilmek zaruret ve mecburiyetine bir kısmı personel istirahatsiz ve âdeta harb 
şartlarında imiş gibi mesai yapmaktadır. 

d) Bütün bu hususlar esasen en mühim görevi en ağır şartlar altında yapmaya çalışan per
soneli ziyadesiyle yıpratmakta ve demoralize ederek kaçırmaktadır. 

4. Netice 

a) 1 nci paragrafta zikredilen hususlar, personelin görevlerini çok ağır ye yıpratıcı hale 
getirmiş bulunmaktadır. 

b) 2 nci paragrafta zikredilen hususlarla, bütün bu meşakkate karşılık varılması istenen 
hayat seviyesi cazibesini kaybetmiştir. 

c) Morali yüksek tutulmıyan personelin kifayetsizliği de zamanla düşeceği veya meslekten 
ayrılma yollarını arıyacağı bugüne kadar tecrübe ile sabit olmuş hususlardandır. 

d) Denizaltı Filosunun bu kanundan istifade edecek 108 subayı ile 577 astsubayı kalmıştır. 
Yeniden kifayetli personel yetiştirmek için geçecek zaman ve bu maksatla yapılacak masraf mu

hakkak ki personele meslek hayatının cazip göstermek için yapılacak masraftan çok daha pahalıya 
mal olacak ve uzun zamana ihtiyaç gösterecektir. 

e) Netice olarak, gemilerde vukubulan teknik inkişaf ve bugünkü gemilerimizin çok yüksek 
teknik bilgiye ve çok itinalı bir bakıma, kifayetli bir kullanma kabiliyetine ihtiyaç göster
mesi, dalgıç ve kurbağa adam görevlerinin ağırlaşması ve cihazlarının çok tekâmül etmiş bulun
ması, denizaltı, dalgıç, kurbağa adam personelinin de seçme ve yüksek kifayette personel ol
ması gerekmektedir. Böyle bir personelin temini, yetiştirilmesi ve elde tutulması ancak tat
min edilmeleri suretiyle mesleke rağbeti artırarak mümkün olur. Nerede kaldı ki bugün ha
vada hizmet gören pervaneli uçak personeline verilen tazminat ile denizaltıcılara verilen taz-
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minat arasındaki ı% 40 nisbetinde fark denizaltıcılsın, dalgıç ve kurbağa adamları mağdur bir 
duruma sokmuş ve bu hal uzun seneler devam edegelmiştir. Hava Kuvvetleri Tazminat Kanu
nunda düşünülmekte olan artış ise mağduriyeti daha da çoğaltacağı izahtan varestedir. 

5. Malî porte 

OBu tasarı bütçedeki belirli tahsisata nazaran bir milyon dörtyüz bin liralık bir fazlalık getir-
metke ise de 1962 ve gerekse 1963 yıllarında bütçeye bir külfet tahmil etmiyeeek ve bu fark 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesi içinden karş lanacaktır. 

Mâruz sebeplerle denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam tazminatlarının Uçuş Hizmetleri Tazmi
nat Kanununa mütenazır olarak ayarlanması için bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

31 . 1 . 1963 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Denizaltı, dalgıç, kurbağa adam tazminat Kanunu tasarısı Millî Savunma ve Maliye Bakanlık
ları yetkili temsilcilerinin de iştiraki ile komisyonumuzda görüşüldü. 

144 sayılı Kanun olarak yürürlüğe girmiş ve daha evvelce aynı şekilde komisyonumuzda mü
zakere ve kabul edilmiş bulunan Uçuş hizmetleri kanun tasarısına mütenazır olarak hazırlanmış 
bulunan bu kanun tasarısının gerekçesinde taf silen açıklanan hususlar komisyonumuzca da aynen 
tasvibedilmiş olmakla beraber : 

Hükümet tasansının birinci maddesinin (a) fıkrası aynen kabul edilerek (b) ve (c) fıkrala
rında ayrı ayrı tarif edilen denizaltı, dalgıç, kurbağa adam hizmetleri, mahiyetleri itibariyle bir
birlerine uygun hizmetlerin tarifleri olduğundan ve ayrıca denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamla
rın sevk ve idaresinden sorumlu aynı nitelikleri haiz komutanları tarif eksikliği dolayısiyle kap
samadığından tatbikatta her hangi bir yanlışlığa mahal vermemek ve vuzuhu temin maksadiyle 
birleştirilerek 1 nci maddenin (a) ve (b) fıkraları yeniden tanzim edilmek suretiyle (b) fıkrası 
olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesinin (d) fıkrası (c) fıkrası olarak değiştirilmek suretiyle aynen kabul 
edilmiş ve yine Hükümet tasarısındaki 1 nci maddenin (e) fıkrası (d) fıkrası olarak değiştirile
rek - noksan nazarı itibare alınmaz - cümlesinden sonra (bu görevlerdeki (10 hizmet yılından son
ra 2 yıllık fiilî hizmet 1 hizmet yılı olarak hesaplanır) hükmü; Hükümet tasarısına 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi gereğince ilâve tazminatların maaşın hiçbir suretle % 60 m geçmemesi 
icabettiğinden konulmuş ise de havacıların Uçuş hizmetleri Kanununda kabul edilen hükme müte
nazır olarak ve aynı zamanda verilecek tazminatların cetvelle tesbiti kararlaştırıldığından bu 
hükme lüzum kalmamış ve bu maksatla mezkûr cümle fıkradan çıkarılmıştır. 

Mevzuubahis fıkranın son bendi de, aynı maksadı havi olarak daha anlaşılır şekilde ifade edil
miştir. Ayrıca tertibe uygun olarak tasarının 1 nci maddesinin (f) fıkrası (e) fıkrası olarak değiş
tirilmiş ve aynen kabul edilmiştir. 

Hükümet tasansının 2, 4, 5 nci maddelerinde denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam personeline 
her hizmet senesi için muayyen yüzde nisbetleri üzerinden tazminat verilmesi; Uçuş hizmetleri 
Tazminat Kanununun Hükümet tarafından ilk sevk ediliş şeklinde vaz'edilmiş prensiplere mütena
zır olarak derpiş edilmiş ise de kabul edilmiş bulunan 144 sayılı Kanun muvacehesinde eşitsizliği 
aşikâr olduğundan denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlara ödenecek tazminatlar da uçucularda ol-
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duğu gibi artan hizmet senelerindeki yıpranmaya mütenazır olarak ve bir cetvelle tesbiti uygun gö
rülmüş ; bu maksatla 2, 4, 5 nci maddeler birlikte mütalâa edilerek yeniden tanzim edilmiş ve bu 
son şekliyle tasarının 2 nci maddesi olarak kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiş olup 4 ncü ve 5 nci maddeler yeni 2 nci 
maddede ifade ve kabul edilmiş olduğu cihetle tasandan çıkarılmış ve tasarının 6 nci maddesi 4 ncü 
madde olarak; yine tasarının mütaakıp diğer maddeleri de bu sıraya göre düzeltilmiş olarak metin 
14 madde halinde tesbit ve kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 6 nci maddesinin son fıkrasındaki (Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hiz
metlerinde görevli oldukları halde 1 yılda 60 saatlik dalışlarını yapmıyanlann hizmet senesi düşülür 
ve ödenmiş tazminatları geri alınır.) hükmü; denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam kadrolannda bu-
lunduklan halde personelin ödenmiş tazminatlannm geri alınmasını istihdaf ettiğinden, bu ise hak 
ve nesafet prensiplerine uygun görülmediğinden bu gibi halde tazmdnatlann geri alınmamasını te
min etmek maksadiyle ve aynı zamanda komisyonumuzca metinde 6 nci ve 8 nci madde olarak ka
bul edilen hükümlere uyan personelin sıhhi durumları dolayısiyle 60 saatlik dalış mecburiyetinden 
hariç tutulduklannı belirtmek sureti ile yeniden tanzim edilen son fıkra 4 ncü maddenin son fık
rası olarak kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 7 nci maddesi 5 nci madde olarak değiştirilmiş ve (b) fıkrasının başlangı
cındaki «kendi talepleriyle» ifadesi her ne suretle denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinden 
aynlmırsa ayrılsın, yıpranma mevzımbahsolamıyacağından fıkradan çıkanlarak bu değişik şekilde 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 8 nci maddesi 6 nci madde olarak ve (a) fıkrasına vuzuh vermek bakımından - kaza
ya mâruz kalmış veya sakatlanmış olmasından dolayı - cümlesinden sonra «tedavi görenlerden» ifa
desinin eklenmesi uygun görülmüş ve madde bu şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Tasannın 9 ncu maddesi 7 nci madde olarak değiştirilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 10 ncu maddesi Hükümet tasarısından farklı olarak 10 ve 15 sene denizaltıcılık, dal

gıçlık ve kurbağa adamlık yapmış personelin aynlacağı sırada meslekî yetersizliği mevzuubahsol-
mıyacağından fıkradaki meslekî yetersizlik tâbirlerinin çıkanlması uygun bulunmuş ve aynı za
manda 10 ve 15 hizmet yılını doldurmuş personele ikinci bir gaye göstermek suretiyle mesleke 
bağlılıklannı temin, teşvik ve temadi ettirmek için 17 ve 22 yıllık hedefler gösterilmiş ve madde 
iki fıkra halinde yeniden tanzim edilerek bu değişik şekilde 8 nci madde olarak kabul olun
muştur. 

Tasannın 11 nci maddesinden (ve ödenecek bu tazminat miktarı hiçbir halde albay maaşının 
% 56 sini geçemez.) cümleli uçuş hizmetleri hakkında kabul edilmiş bulunan 144 sayılı Kanu
nun prensibine uygun olarak maddeden çıkanlmış ve bu şekliyle 9 ncu madde olarak kabul edil
miştir. 

Tasarının 12 nci maddesi, durumlan 4 ncü maddeye uyanlann, denizaltı, dalgıç ve kurbağa 
adam kadro veya kurslannda tâyinen bulunanlardan tefriki için ve metinde vuzuhun temin 
edilmesi maksadiyle aynı zamanda Borçlar Kanununa mugayir olmasından (borç için haczedile
mez) cümlesi çıkanlarak yeniden tanzim edilmiş ve 10 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasannın 13 ncü maddesi, kabul edilmiş olan Uçuş hizmetleri Kanununun mütedair hükmü
ne mütenazır olarak 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ithal edilmek suretiyle, 11 nci madde 
olarak, ve tasarının 14 ncü maddesi de 12 nci madde olarak değiştirilmek suretiyle aynen kabul 
edilmiştir. 

Tasannın geçici 1 nci maddesi komisyonumuzca kabul edilen prensiplere uygun olarak 15 sene
sini doldurarak 5957 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin (b) fıkrasına göre ayrılmışlardan nitelik
lerini muhafaza ettiklerinden tekrar denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam görevlerine dönecek 
personelin intibakını sağlamak maksadiyle yeniden tanzim edilmiş ve bu son şekliyle kabul edil
miştir. 
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Tasarının geçici 2 nci maddesi aynen ve 15 ve 16 ncı maddeler 13 ncü ve 14 ncü maddeler 

olarak tebdil edilmek suretiyle; 
Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adamlar hakkındaki Hükümet kanun tasarısı işaret edilen deği

şikliklerle 14 madde ve 2 geçici madde olarak tesbit edilmiş şekliyle, önemine binaen öncelik 
ve'ivedilikle yürütülmesi kararlaştırılarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Havalesi gereğince 
Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Erzurum 

§. Konur ay 

Sözcü 
Niğde 

A. Eren 
Amasya 

/. Sarıgöz 
Ankara 

//. Ataman 
Aydın 

//. Aydınçer 
Edirne 

N. özoğul 

Giiresun 
M. K. Çilesiz 

İzmir 
8. Akkan 

Kars 
B. Vural 

Kastamonu! 
/. £. Dura 

Muş 
S. Öztürk 

Ordu 
F. Güley 

Plân Komisyonu raporu 
Plân Komisyonu 
Millet Meclisi 

Esas No. 1/366 
Karar No. 39 

8.2. 1963 

MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLİĞİNA 

Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa adam tazminat kanunu tasarısı ve Müllî Savunma Komisyonu 
raporu komisyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcileri 
hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Kanun tasarısı; Deniz kuvvetlerimizin Denizaltıcı sınıfı personeli için 1952 senesinde 5957 sayılı 
Kanunla kabul edilmiş olan tazminatlarını, bu sınıf personelin görmekte oldukları ağır ve yıpra
tıcı hizmetleri göz önüne alınarak, uçucularda olduğu gibi günümüzün değişen hayat şartlanna 
uydurmak ve bu suretle bu ağır ve yıpratıcı tehlikeli hizmet için günün teknik bilgilerini mü
cehhez kalifiye personelin elde tutulmasına ve hizmetin yürütülmesine matuf bulunmaktadır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bir cüz'ü olan Denizaltı, Dalgıç ve kurbağa adamlara uçucularda 
olduğu gibi verilen tazminatın bugünün Şartlarına uydurulmasını temin eden tasarı komisyonumuz
ca da yerinde görülerek Millî Savunma Komisyonunun metni müzakereye esas tutularak maddele
rin müzakeresine geçilmiştir. 

1 ve 2 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
3 ncü maddedeki (Denizaltı hizmet kadrosunda bulunmıyan) cümlesi muğlak görülerek bunun 

yerine (Dalış tazminatı almayan) cümlesi kullanılarak madde değiştirilmiştir. 
4 ncü madde aynen kabul edilmiş, 5 nci maddenin (a) fıkrası redaksiyon bakımından (ve) 

yerine (veya) kullanılmak suretiyle değiştirilmiştir. 
6, 7, 8 ve 9 ncu maddeler aynen kabul edilmiştir. 
10 ncu maddede (Denizaltı, dalgıç ve kurbağa) kelimelerinden sonra (adam) kelimesi unu

tulduğundan bu kelimenin ilâvesiyle madde değiştirilmiştir. 
Diğer maddeleri ve ekli cetveli aynen kabul edilen kanun tasarısı öncelik ve ivedilikle görü

şülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
fif. tnal, 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Bu rapor sözcüsü 
Trabzon 
A. Şener 

Artvin 
8. 0. Avcı 
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Aydın 
0. Apayckn 

Giresun 
'. E. K%hçoğhı 

Mardin 
Ş. Aysan 

Yozgat J 

V. TJyar 

Aydını 
/. Sezgin 

Gümüşan* 
S. Savacı 

'Siirt 
A. Yaşa 

^anaJkkale 
Ş. înan 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

tmzaıda Ibulunamadı. 

Maraış 
A. Karaküçük 

Konya 
//. C. Yuma» 

Elâzığ 
Ö. F. S amaç 

Kastamonu 
S. Keskin 

Sivab 
M. Vural 

Kor» 
K. Okyoy 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Denizaltı, dalgıç ve kurbağa 
adam tazminat kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tarifler : 
Bu kanunda kullanılan terim

lerin anlamlan aşağıda göste
rilmiştir : 

a) Denizaltıcı, dalgıç ve kur
bağa adam : Denizaltı, dalgıç ve 
kurbağa adam okul ve kursla
rından mezun olarak Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığınca 
onaylı diplomayı haiz bulunan, 
sicil, eğitim ve sıhhi durum iti
bariyle denizaltı, dalgıç ve kur
bağa adam hizmet kadrolarında 
görev alabilecek niteliklerini 
muhafaza eden personeldir. 

b) Denizaltı hizmeti : Hiz
mette bulunan denizaltı gemi 
kadroları ile bu gemilerin sevk 
ve idaresi maksadiyle bilfiil de
nizdeki denizaltı birlik komu
tanları ve karargâhı kadrolarm-
daki hizmetlere denizaltı hiz
meti denir., 

c) Dalgıç ve kurbağa adam 
hizmeti : Silâhlı Kuvvetler kad
rolarında dalgıç ve kurbağa 
adam olarak gösterilen görev
ler ile bu görevlerin yapılışında 
bilfiil dalışa iştirak eden alâ
kalı komutanlık ve karargâhı 
kadrolanndaki hizmetlere dal
gıç ve kurbağa adam hizmetleri 
denir. 

d) Denizaltı, dalgıç ve kur
bağa adam hizmet süreleri : De
nizaltıcı, dalgıç ve kurbağa 
adam olarak vasıflandırılan per
sonelin denizaltı, dalgıç ve kur
bağa adam hizmet kadrolarına 
bilfiil katılış tarihi ile bu hiz
met kadrolarından bilfiil ayrılış 
tarihleri arasında geçen sürele
rin toplamıdır. 

Ancak, bu sürelerin hesabın-

MLLÎ ıSAVUNMA KOMİSYO
NUNUN DEÖÎŞTÎRÎŞÎ 

Denizaltı, dalgıç ve kurbağa 
adam tazminat kanunu 

tasarısı 

MADDE 1. — Tarifler : 
Bu kanunda kullanılan te

rimlerin anlamları aşağıda gös^ 
terilmiştir : 

a) Denizaltıcı, dalgıç ve 
kuribağa adam: Denizaltı, Dal
gıç ve Kurbağa Adam Okul ve 
(kurslarından mezun olarak De
niz Kuvvetleri Komutanlığınca 
onaylı diplomayı hâiz bulunan; 
»icll, eğitim ve sıhhi durum iti
bariyle denizaltı, dalgıç ve 
kurbağa adam ıhizmet kadrola
rımda' görev lalabilecek nitelik
lerini im.uihafa.za eden personel
dir. 

b) Denizaltı, dalgıç ve (kur
bağa adam hizmeti: Silâhlı 
Kuvvetler kadrolarında, deniz
altı, dalgıç ve kurbağa adam 
olarak gösterilen kadrolar ile 
denizaltı, dalgıç ve kurbağa 
adamların sevk ve idaresiyle 
bilfiil görevli denizaltıcı, dal
gıç ve kurbağa 'adam nitelikle-
rinî taşıyan komutanlar ile 
kendi bağlıları karargâh kad
rolarının aynı nitelikleri1 taşı
yan denizaltı, dalgıç ve kurba
ğa adam hizmetlerine denir. 

c) Denizaltı, dalgıç ve kur
bağa adam (hizmet süresi: De
nizaltıcı, dalgıç ve kurbağa 
adam olarak vasıflandırılan 
personelin denizaltı, dalgıç ve 
kurbağa adam 'hizmet kadrola
rına bilfiil katılış tarihi ile bu 
hizmet kadrolarından bilfiil ay
rılış tarihleri arasında geçen 
sürelerin toplamıdır. 

Ancak bu ısürelerin hesabın
da denizaltıcı, dalgıç ve kurba
ğa adam olmak üzere okul TO

PLAN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTÎRİŞÎ 

Denizaltı, dalgıç ve kurbağa 
adam tazminat kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savun
ma Komisyonunun 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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da denizaltıcı, dalgıç ve kurba
ğa adam olmak üzere okul veya 
kursları başarı ile bitirenlerin 
okul veya kurslarda geçen hiz
met süreleri dikkate alınır. 

e) Hizmet sürelerinin hesa
bı : 1 Eylül başlangıcına göre 
yıl olarak ifade edilir. 6 ay ve 
daha yukarı müddetler tam yıla 
tamamlanır. Noksanı nazarı iti
bara alınmaz. Bu görevlerdeki 
10 hizmet yılından sonra 2 yıl
lık fiilî hizmet bir hizmet yılı 
olarak hesaplanır. 

Hizmet yılları alâkalı komu-
tanlıklarca her sene 1 Eylül ta
rihine göre tanzim edilerek 
Kuvvet Komutanlıkları tarafın
dan onaylandıktan sonra ilgili
lere duyurulur. 

f) Albay maaşı : 3 yılını bi
tirmiş, bir üst derece maaşı alan 
albayın zamlı aylık tutarıdır. 

MADDE 2. — Denizaltı hiz
met kadrolarına atanarak bu 
kadrolarda bilfiil görev alan 
denizaltıcı personele hesaplana
cak hizmet süresine göre aşağı
daki esaslar dâhilinde aylık de
nizaltı tazminatı ödenir. 

a) Subaylara : Her denizal
tı hizmet senesi için albay ma
aşının % 4 ü, 

b) Astsubaylara : Her de
nizaltı hizmet senesi için albay 
maaşının % 3 ü, 

c) Er ve erbaşlara : Albay 
maaşının % 1 i. 

ya kursları ıbaşarı ile bitiren
lerin okul veya kurslarda ge-
ıçen hizmet süreleri dikkate 
alınır. 

d) Hizmet sürelerinin hesa-
Ibi: 1 Ejylül Ibaşlangıcma göre 
yıl olarak ifade edilir. 6 ay ve 
ıdalha yukarı müddetler tam 
yıla tamamlanır ve noksanı na
zarı itibara alınmaz. 

Hizmet yılları her yıl 1 Ey
lül tarihine göre Denizaltı Fi
losu ve Kurtarma komutanlık-
larınca tanzim edilerek kuvvet 
komutanları tarafından, onay
landıktan slonra ilgililere du
yurulur. 

e) Albay maa§ı: 3 yılını bi
tirmiş, bir üst derece maaşı 
alan alîbaym zamlı aylık tuta
rıdır. 

MADDE 2. — Denizaltıcı, 
dalgıç ve kurbağa adamlar ile 
denizaltı, dalgıç ve kurbağa 
adam kurslarında bulunan per- I 
sonele bu kanun hükümlerine I 
göre aylık dalış tazminatı öde
nir. 

a) Denizaltıcı, dalgıç, ve 
kurbağa adam hizmet kadrola
rında tâyinen görevlenen per
sonele, hizmet sürelerine naza
ran ek cetveldeki aıdolduğu sü
tunda gösterilen aylık dalış l 
tazminatı ödenir. 

ıb) Denizaltıcı, dalgıç ve ı 
'kurmağa adam olmak üzere se
çilerek eğitime başlıyan deniz
altı, dalgıç ve kutfbağa adam 
kurs ve stajyeri subay ve ast- I 
subaylara ek cetvelde durum
larına uyan sütunun 1 nci da
lış hizmet yılma tekaibül eden 
aylık dalış tazminatı ödenir. 

MADDE 2. — Millî Savun 
ma Komisyonunun 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Denizaltı Fi
lo Komutanlığının eğitim, tef
tiş, overhol sonu trim ve de-
rinsu dalışlariyle kontrol ve te
sellüm maksatlarına uygun 
olarak belirteceği lüzuma göre 
denizaltı gemileriyle vazifeli 
olarak dalışa iştirak eden, de
nizaltı hizmet kadrosunda bu
lunmayan personele hangi mes
lek ve sınıftan olursa olsun her 
iki saatlik dalış görevi için al
bay maaşının yüzde biri nisbe-
tinde dalış tazminatı verilir. 
Ancak bu sebeplerle bir şahsa 
bir ay içinde ödenecek tazmi
nat albay maaşının yüzde altı
sını geçemez. 

MADDE 4. — Dalgıç ve Kur
bağa Adam hizmet kadroları
na atanan ve bu kadrolarda 
bilfiil görev alan dalgıç ve 
kurbağa adam personeline he
saplanacak hizmet sürelerine 
göre aşağıdaki esaslar dâhilin
de dalgıç ve kurbağa adam ay
lık tazminatı ödenir. 

a) Subaylara: Her dalgıç 
ve kurbağa adam hizmet sene
si için albay maaşının % 3 ü, 

b) Astsubaylara: Her dal
gıç ve kurbağa adam hizmet 
senesi için albay maaşının 
% 2 si, 

c) Er ve erbaşlara : Albay 
maaşının % 1 i. 

Millî Sa. Ko. 

MADDE 3. — Denizaltı Filo 
Komutanlığının eğitim, teftiş, 
'Overhol sonu trim ve derinsu 
dalışlariyle kontrol ve tesel
lüm maksatlarıma uygun ola
rak belirteceği lüzuma göre 
denizaltı gemileriyle vazifeli 
olarak dalışa iştirak eden, de
nizaltı hizmet kadrosunda bu-
lunımıyan personele hangi mes
lek ve sınıftan 'Oİuraa olsun 
her iki saatlik dalış görevi için 
albay maaşının % 1 i nispetin
de dalış tazminatı verilir. An
cak bu sebeplerle bir şahsa bir 
ay içinde ödenecek tazminat al
bay maaşının % 6 sim geçe-
ımeız. 

MADDE 4. — Denizaltıcı, 
dalgıç ve kurbağa adamların 
aylık tazminatlarını alabilme
leri için 1 Eylül başlangıcına 
göre 1 yıl içinde altmış saat 
dalış yapmaları şarttır. Ancak, 
denizaltıcılık, dalgıç ve kurba
ğa adam vasıflarını muhafaza 
ettikleri halde kadro, hizmet 
icap ve ihtiyaçları dolayısiyle 
Silâhlı Kuvvetlerin diğer gö
revlerine bananlardan bilâha-
ra denizaltı, dalgıç ve kurbağa 
adam hizmetlerinde görevlen
dirilmeleri lüzumlu görülenler 
Kuvvet Komutam tasvibi ile 
altmış saatlik dalışlarını ta
mamladıkları ajyfb'aşında (Hiz
met yılları sabit kalmakla ıbe-
ralber) denizaltı, dalgıç ve kur
bağa adam aylık tazminatları
nı emsalleri gübi aynen alırlar. 

Denizaltıcı, dalgıç ve kurba
ğa adamlardan durumları 6 ncı 
ve 8 nei maddelere uyanlar 
hariç ıbir yıl içinde altmış sa
atlik dalışlarını yapmıyanlarm 
(bir yıllık hizmet seneleri düşü
nülür Ve dalış tazminatlannın 

Hân Ko. 

MADDE 3. — Denizaltı filo 
komutanlığının eğitim, teftiş 
everhol sonu trim ve derin su 
dalışlariyle kontrol ve tesellüm 
maksatlarına uygun olarak be
lirteceği lüzuma göre denizaltı 
gemileriyle vazifeli olarak dalı
şa iştirak eden ve dalış tazmi
natı alamıyan personele hangi 
meslek ve sınıftan olursa olsun 
her iki saatlik dalış görevi için 
albay maaşının % 1 i nisbetin-
de dalış tazminatı verilir. An
cak bu sebeplerle bir şahsa bir 
ay içinde ödenecek tazminat al
bay maaşının % 6 sim geçemez. 

MADDE 4. — Millî Savun
ma Komisyonunun 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 84) 
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MADDE 5. — Denizaltı, dal
gıç ve kurbağa adam kursları
na tefrik edilenlerden dalış eği
timine başlıyan kurs öğrencisi 
subaylara albay maaşının . % 
3 ü, astsubaylara % 2 si, erle
re % 1 i kurs ve staj müdde-
tince aylık tazminat olarak 
ödenir. 

MADDE 6. — Denizaltıcı, 
dalgıç ve kurbağa adamların 
aylık tazminatlarını alabilme
leri için 1 Eylül başlangıcına 
göre 1 sene içinde altmış saat 
dalış yapmaları şarttır. Ancak, 
denizaltıcılık, dalgıç ve kur
bağa adam vasıflarını muhafa
za ettikleri halde kadro, hiz
met icap ve ihtiyaçları dolayı-

- 14 -
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% 50 si mütaakıp yıl Eylül ayı 
başından İtibaren kesilir; bu 
kesiliş geçen yıldan noksan ka
lan dalış süresi tamatmlanınca-
ya (kadar devam eder. Normal 

"tazminat, noksan kalan dalış 
saatinin tamamlanmasını takib-
eden aybaşından itibaren öden
meye başlanır. 

MADDE 5. — Denizaltı, dal
gıç ve kurbağa adam aylık taz
minatları aşağıdaki hallerde 
kesilir : 

a) 'Sicil yolu ille dMrplmsiz-
lik ve yetersizlikleri sabit olan-
ler ile, alâkalı vasıflar talimat
nameleri esaslannca denizaltı, 
dalgıç ve kurbağa adam hiz
metlerini (yapamaz kararı alan
lar, 

Bu durumdaki personel 
bekletilmeksizin denizaltı, dal-
ıgıç ve kurbağa adam hizmet
lerinden (başka görevlere veri
lir. 

ıb) Kurs, staj, tahsîl gibi 
sebepler veya şahsi hürriyeti 
tahdideden cezalarla hizmetten 
uzaklaşmış bulunanlar, 

Bu gibilerden tekrar denizal
tı, dalgıç ve kurbağa adam hiz
met kadrolarında hizmetleri lü
zumlu görülenler hizmete baş
ladıkları tarihten sonraki ay
başından itibaren aylık tazmi
natlarını hizmet süreleri hesa
bına göre alırlar. 

MADDE 6. — Kaza ve sıh
hi sebeplerle ayrılanlara ödene
cek yıpranma tazminatı : 

Denizaltı, dalgıç ve kurbağa 
adam hizmet faaliyetleri esna
sında, bu faaliyetlerin sebep ve 
tesirleri ile kaza ve sakatlan
malara mâruz kaldığı vaka ra
poru ve sıhhi kurul raporlan 
ile tetsbit edilen personele, Mz-

P\ka Ko. 

MADDE 5. — Denizaltı, dal
gıç ve kurbağa adam aylık taz
minatları aşağıdaki hallerde ke
silir : 

a) Sicil yolu ile disiplinsiz
lik veya yetersizlikleri sabit 
olanlar bile, alâkalı vasıflar ta
limatnameleri esaslannca deniz
altı, dalgıç ve kurbağa adam 
hizmetlerini yapamaz, karan 
alanlar, 

Bu durumdaki personel bek
letilmeksizin denizaltı, dalgıç 
ve kurbağa adam hizmetlerin
den başka görevlere verilir. 

b) Kurs, staj, tahsil gibi se
bepler veya şahsı hürriyeti tah
dideden cezalarla hizmetten 
uzaklaşmış bulunanlar, 

Bu gibilerden tekrar deniz
altı, dalgıç ve kurbağa adam 
hizmet kadrolarında hizmetleri 
lüzumlu görülenler hizmete baş
ladıktan tarihten sonraki ayba
şından itibaren aylık tazminat
larını hizmet süreleri hesabına 
göre alırlar. 

MADDE 6. — Millî Savun
ma Komisyonunun 6, ncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 84) 
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met seneleri sabiti kalmak ve 
dalış mecburiyeti aranmaksızın 
aşağıdaki esaslar dâhilinde yıp
ranma tazminatı ödenir. 

a) Kazaya mâruz kalmış ve
ya sakatlanmış olmasından do
layı tedavi görenlerden, tedavi' 
süresi dâhil iki yıla kadar ha
va değişimi alanlara, son aldığı 
aylık tazminatı ödenmeye de
vam edilir. 

Ib) Denizaltı, dalgıç ve kur
bağa adam hizmet faaliyetleri
nin .sebep ve tesirleriyle sağ
lık bakımından denizaltı, dal-
ıgıç ve kurbağa -adam hizmet 
kadrolarında göT'ev allamnf acak 
duruma, mâruz kalarak Silâhlı 
Kuvvetlerin diğer görevlerine 
nakledilenlere, bu görevde bu
lundukları müddetçe, son al
dıkları aylık tazminatlarının 
% 50 si ödenmeye devam edi
lir. 

siyle Silâhlı Kuvvetlerin diğer 
görevlerine atananlardan bilâ
hare denizaltı, dalgıç ve kur
bağa adam hizmetlerinde gö
revlendirilmeleri lüzumlu görü
lenler kuvvet komutanı tasvi
bi ile altmış saatlik dalışlarını 
tamamladıkları ay başında 
(hizmet seneleri sabit kalmak
la beraber) denizaltı, dalgıç ve 
kurbağa adam aylık tazminat
larını emsalleri gibi aynen 
alırlar. 

Denizaltı, dalgıç ve kurbağa 
adam hizmetlerinde görevli ol
dukları halde bir yılda altmış 
saatlik dalışlarını yapmıyanla-
nn hizmet senesi düşülür ve 
ödenmiş tazminatları geri alı
nır. 

MADDE 7. — Denizaltı, dal
gıç ve kurbağa adam aylık 
tazminatları aşağıdaki hallerde 
kesilir. 

a) Sicil yolu ile disiplin
sizlik veya yetersizlikleri sabit 
olanlar ile, alâkalı vasıfları ta
limatnameleri esaslarınca de
nizaltı, dalgıç ve kurbağa 
adam hizmetlerini yapamaz ka
rarı alanlar, 

Bu durumdaki personel bek
letilmeksizin denizaltı, dalgıç 
ve kurbağa adam hizmetlerin
den başka görevlere verilirler. 

b) Kendi talepleri ile kurs, 
staj, tahsil gibi sebepler veya 
şahsi hürriyeti tahdit eden ce
zalarla hizmetten uzaklaşmış 
bulunanlar, 

Bu gibilerden tekrar denizal
tı, dalgıç ve kurbağa adam 
hizmet kadrolarında hizmetleri 

MADDE 7. — Tasarının 9 
ncu madesi 7 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 9 
ncu maddesi 7 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayım: 84) 
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lüzumlu görülenler hizmete baş
ladıkları tarihten sonraki ay
başından itibaren aylık tazmi
natlarını hizmet süreleri hesa
bına göre alırlar. 

MADDE 8. — Kaza ve sıhhi 
sebeplerle ayrılanlara ödenecek 
yıpranma tazminatı : 

Denizaltı, dalgıç ve kurbağa 
adam hizmet faaliyetleri esna
sında, bu faaliyetlerin sebep ve 
tesirleriyle kaza ve sakatlanma
lara mâruz kaldığı vaka rapo
ru ve sıhhi kurul raporları ile 
tesbit edilen personele, hizmet 
seneleri sabit kalmak ve dalış 
mecburiyeti aranmaksızın aşa
ğıdaki esaslar dâhilinde yıpran
ma tazminatı Ödenir. 

a) Kazaya mâruz kalmış ve
ya sakatlanmış olmasından do
layı tedavi süresi dâhil iki yıla 
kadar hava değişimi alanlara, 
son aldığı aylık tazminatı öden
meye devam edilir. 

b) Denizaltı, dalgıç ve kur
bağa adam hizmet faaliyetleri
nin sebep ve tesirleri ile sağlık 
bakımından denizaltı, dalgıç ve 
kurbağa adam hizmet kadrola
rında görev alamıyacak duru
ma mâruz kalarak Silâhlı Kuv
vetlerin diğer görevlerine nak
ledilenlere, bu görevlerde bu
lundukları müddetçe,; son aldık
ları aylık tazminatlarının % 50 
si ödenmeye devam edilir. 

MADDE 8. — a) On yıl 
müddetle bilfiil 'denizaltı, dalgıç 
ve kurbağa adam hizmeti ya
parak disiplinsizlikten gayrı 
sebeplerle Silâhlı Kuvvetlerin 
diğer kadrolarına nakledilen 
subaylar ile onbeş yıl müddet
le bilfiil denizaltı, dalgıç ve 
kurbağa adam hizmeti yaparak 
disiplinsizlikten gayri sebep
le vle Silâhlı Kuvvetlerin diğer 
kadrolarına nakledilen astsu
baylara dalış mecburiyeti aran
maksızın albay maaşının % 15 i 
aylık yıpranma tazminatı öde
nir. 

Tesbit edilen bu müddetler
den fazla, fiilî her denizaltı, dal
gıç ve kurbağa adam hizmet 
senesi için bu nisbete albay ma
aşının % 2 si ilâve edilir. 

b) Onyecji ve daha fazla 
yıl müddetle bilfiil denizaltı, 
dalgıç ve kurbağa adam hizme
ti yaparak kadro, hizmet icap 
ve ihtiyaçları dolayısiyle Silâh
lı Kuvvetlerin diğer kadrola
rına nakledilen subaylar ile yir-
miki yıl ve daha fazla müd
detle bilfiil danizaltı, dalgıç ve 
kurbağa adam hizmeti yaparak 
kadro, hizmet icap ve ihtiyaç
ları dolayısiyle Silâhlı Kuvvet
lerin diğer kadrolarına nakle
dilen astsubaylara dalış mecbu
riyeti aranmaksızın ek cetvel
deki sütunlarından subaylara 
onyedi, astsubaylara yirmükin-
ci yıla tekabül eden miktar ay
lık yıpranma tazminatı ödenir. 

MADDE 8. — MiUî Savun
ma Komisyonunun 8 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 84) 
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MADDE 9. — Sakatlık ve şe
hitlik tazminatı : 

Denizaltıcı, dalgıç ve kurba
ğa adam personeli ile hangi 
meslek ve sınıftan olursa olsun 
vazifeli olarak, denizaltı, dal-
giç. ve kurbağa adam hizmet fa
aliyetlerinde görevli olarak bu
lunanlardan bu hizmetlerin se
bep ve tesiriyle sakat kalan ve 
bu sebepten görevlerinden ay
rılmak mecburiyetinde kalanla
ra albay maaşının beş katı, bu 
sakatlanma sebebiyle Silâhlı 
Kuvvetler hizmetlerinden ayrıl
mak mecburiyetinde kalanlara 
yedi katı, ölenlerin emekli maa
şına müstahak dul ve yetimleri
ne, yoksa kanuni mirasçılarına 
albay maaşının oııiki katı, bir 
defaya mahsus olmak üzere taz
minat olarak verilir. 

MADDE 10. — On yıl müd
detle bilfiil denizaltı, dalgıç ve 
kurbağa adam hizmeti yaparak 
disiplinsizlik ve meslekî yeter
sizlikten gayrı sebeplerle bu gö
revlerden ayrılan subaylar ile 
15 yıl müddetle bilfiil denizaltı, 
dalgıç ve kurbağa adam hiz
meti yaparak disiplinsizlik ve 
meslekî yetersizlikten gayrı se
beplerle bu görevlerden ayrılan 
astsubaylara dalış mecburiyeti 
aranmaksızın albay maaşının 
% 15 i aylık yıpranma tazmi
natı olarak ödenmeye devam 
edilir.. Tesbit edilen bu müddet
lerden fazla fiilî her denizaltı, 
dalgıç ve kurbağa adam hizmet 
senesi için bu nisbete albay ma
aşının % 2 si ilâve edilir. 

— 15 — 
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MADDE 9. Denizaltı, dal
gıç ve kurbağa adam hizmet
lerinden ancak birinden tazmi
nat ödenir. 

MADDE 10. — Durumları 
4 ncü maddeye uyanlar hariç. 
bu kanunla tesbit edilen tazmi
nat la t* denizaltı, dalgıç ve kur
bağa olmak üzere kurs ve 
•staja 'katılanlar ile denizaltı, dal
gıç ve kurbağa adam hizmetle
rine tâyin ile katılan personele 
hizmete katılışlarını takip eden 
ay başından itibaren aylıklarla 
birlikte öYlenmive başlanır. 

Plân Ko. 

MADDE 9. — Millî Savun
ma Komisyonunun 9 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Durumları 4 
ııcü maddeye uyanlar hariç, bu 
kanunla tesbit edilen tazminat 
denizaltı, dalgıç ve kurbağa 
adam olmak üzere kurs ve staja 
katılanlar ile denizaltı, dalgıç 
ve kurbağa adam hizmetlerine 
tâyin ile katılan personele hiz
mete katılışlarını takibeden ay
başından itibaren aylıklarla 
birlikte ödenmeye başlanır. 

M. Meclisi ( S . Sayısı: 84) 
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MADDE 11. — Denizaltı, 

dalgıç ve kurbağa adam hizmet
lerinden ancak birinden tazmi
nat ödenir ve ödenecek bu taz
minat miktarı hiçbir halde al
bay maaşının % 56 sini geçe
mez. 

MADDE 12. — Bu kanuıüa 
tesbit edilen tazminatlar hiz
metin birinci ayı sonundaki ay
başında aylıklarla birlikte öde
nir. Borç için haczedilemez. 

MADDE 13. — Bu kanunla 
verilen tazminatlara 7244 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesiyle 24 
Şubat 1961 tarihli ve 263 sayılı 
Kanunun aynı maddeye müte
dair hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 14. — 5957 sayılı 
Denizaltıcı ve dalgıçlara veri
lecek tazminat Kanunu ile 6320 
sayılı Çavuş ve uzman çavuş
lar Kanununun 9 ncu maddesi
nin denizaltıcı ve dalgıç taz
minatına ait hükmü kaldırıl
mıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte denizaltıcı, dalgıç ve kur
bağa adam niteliklerini muha
faza edenlerin, bu kanunun yü
rürlüğe giriş tarihine kadar ge
çen denizaltı, dalgıç ve kurba
ğa adam hizmet süreleri bu ka
nun hükümleri dâhilinde he
saplanarak, tazminatlarının 
ödenmesine devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği ta-
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MADDE 11. — Bu kanunla 
verilen tazminatlara 7244 sayı
lı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü 
maddeleriyle 24 Şubat 1961 ta
rihli ve 263 sayılı Kanunun ay
nı maddeye mütedair hüküm
leri uygulanmaz. 

MADDE 12. — 5957 sayılı 
denizaltıcı ve dalgıçlara verile
cek tazminat Kanunu ile 6320 
sayılı Çavuş ve uzman çavuşlar 
Kanununun 9 ncu maddesinin 
denizaltıcı ve dalgıç tazminatı
na ait hükmü kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte denizaltı, dalgıç ve kur
bağa adam niteliklerini muha
faza edenler ile 5957 sayılı ka
nunun 8 nci madesinin (b) fık
rasına göre onbeş yıl bilfiil da
lış yaptıktan sonra disiplinsiz
likten gayri sebeplerle deniz sı
nıfının diğer kısımlarına nak-
lolunanlardan denizaltı ve dal
gıç niteliklerini muhafaza eden
lerin hizmet süreleri bu kanu
nun hükümleri dâhilinde hesap
lanarak dalış ve yıpranma taz
minatları ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği ta-

Pi&n Ko. 

MADDE 11. — Millî Savun
ma Komisyonunun 11 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millî Savun
ma Komisyonunun 12 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millî 
Savunma Komisyonunun geçici 
1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millî 
Savunma Komisyonunun geçici 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 84) 
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rihte 5957 sayılı Kanunun 8 
nci maddesine göre tazminat 
alanlar ile aynı kanunun geçici 
maddesine göre tazminat alan
ların bu tazminatlarının ay
nen ödenmesine devam olunur. 

MADDE 15. — Bu kanun 
yayımını takip eden ay başın
dan itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 16. — Bu kanunun 
hükümlerini Millî Savunma ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

18 . 12 . 1962 
Başbakan 

. 1. înönü 
Devlet Bakam ve 

Başbakan Yardımcısı 
E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
A. §. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Devlet Bakanı 

N. ökten 

- 17 -
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rihte 5957 sayılı Kanunun 8 nci 
madesine göre tazminat alan
lar ile aynı kanunun geçici 
maddesine göre tazminat alan
ların bu tazminatlarının aynen 
ödenmesine devam olunur. 

MADDE 13. — Tasarının 15 
nci maddesi 13 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 
16 ncı maddesi 14 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Millî Savunma Bakanı 
/ Sancm^ 

içişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

uışnşleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. B. Hatipoğlu 
Bayındırlık Bakanı 

/ . Seçkin 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 

Plân Ko. 

2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Tasarının 15 
nci maddesi 13 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 16 
ncı maddesi 14 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yard. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

Çalışma Bakanı 
- B. Ecevit 
Sanayi Bakam 

F. Çelikbaş 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanı 

C. T. Karasapan 
îmar ve iskân Bakanı 

F. K. Gökay 
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CETVEL 

Dalış hizmetleri tazminat Kanununa ek cetvel albay maaşma 
göre yüzde tazminat nisbetleri 
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Bütçe Komisyonu (foğiştirisine bağh 

ÖETVEL 

Millî Savunma Komisyonunun değiştirişine 
bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 
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M. Meclisi ( 8. Sayısı : 84) 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ELLÎDOKUZUNCU BİRLEŞİM 

18.3.1963 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Ticaret Komisyonuna üye seçimi. 

2. — İçişleri Komisyonuna üye seçimi.. 

3. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ile Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Tur
gut'un, Güney - Doğu Anadolu illerinde köy 
içme suları meselesini tetkik etmek üzere bir 
Meclis Araştırma Komisyonu teşkiline dair 
önergesi. (10/10) 

4. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ile Urfa Milletvekili Atalay Akan'm, Gü
ney - Doğu ve Doğu illerimizi teşkil eden Ga
ziantep, Adıyaman, Urfa, Kars, Ağrı, Malatya, 
Mardin, Diyarbakır ve Siirt'te köy ve kasaba 
içme sulan ile küçük sulama işlerinin daha 
müstacel ve rasyonel bir şekilde yürütülüp 
gerçekleştirilmesi maksadiyle bir Meclis Araş
tırma Komisyonu teşkiline dair önergesi. 
(10/11) 

5. — Ticaret Bakanı Muhlis Ete ile Dışiş
leri Bakanı Feridun Cemal Erkinin, haşhaş 
ekimi ile afyonun istihsal, milletlerarası tica
ret, toptan ticaret ve istimalinin tahdit ve tan
zimine dair protokolün onaylanması hakkında
ki kanun tasarısının geçici bir komisyonda gö
rüşülmesine dair önergeleri. (1/403, 4/180, 
4/181) 

6. — Karacabey ilçesi Sarıbey tslâm köyü 
hane 88, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı, 
Ahmedoğlu Sabriye'den doğma, 19 . 10 . 1931 
doğumlu Kerim Özkan ile yine Karacabey il
çesi, Yeni Sarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 
25 ve sayfa 161 sayısında kayıtlı, Şevketoğlu 
Nazmiye'den doğma, 1926 doğumlu Hasan Gü
ney'in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında
ki Başbakanlık tezkeresinin geriverilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/502, 3/518) 

7. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15 - Mot. Tap. Tb. da er Ahmedoğlu, 
Emine'den doğma 1 . 1 . 1932 doğumlu İzzet 
Sivaslı ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek kö
yü, hane 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa, kayıtlı 
ve aynı birlikte er Hüseyinoğlu Z&liha'dan doğ
ma 12 Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkındaki Başbakan
lık tezkeresinin geriverilmesine dair Başba-

, kanlık tezkeresi (3/439, 3/519) 

B - İKÎNCt DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 

Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/461) 

2. — 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) 

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

4. — 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) 

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



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

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

8. — 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) 

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

10. — 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) 

11. — Kastamonu Milletvekili Sabrı Keskin '-
in, Karayollarının bugünkü haliyle, kaç tonluk M 
vasıtaların sevrine müsait bir durumda bulun 
duğuna dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanların-s 
dan sözlü sorusu (6/483) 

12. — 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) 

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

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

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

16. — 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) 

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

18. — Kastamonu Milletvekili Avni Doğaıi'-
m, Meclis dışında meşruiyet harici iktidar 
aradığına dair ihbann dikkate alınarak, sala
hiyetli merciler tarafından, bir kovuşturma ya
pılıp yapılmadığına dair Adalet ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/492) 

19. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 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) 

20. — Bibcik Milletvekili Sadi Bin ay'in, ipek 
böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı için ne 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/494) 

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

22. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'm,, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, iranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair içişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

23. — 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) 

24. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
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) 

25. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/500) 



26. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, ı 
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) 

27. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dâir Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

28. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) 

29. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün. 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1950 -
1962 yıllarındaki kâr ve zarar miktarlarına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/504) 

30. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
D orman'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) 

31. — 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) 

32. — 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) 

33. — 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) 

34. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

35. - - İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon J 

i lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/513) 

36. — 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) 

37. — 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) 

38. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, De
nizyolları İşletmesi Hopa Acentalığma kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

39. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanında sözlü so
rusu (6/518) 

40. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 
. 41. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

42. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, 
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 

43. — 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) 

44. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Oen-
ciğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 

! (6/523) 



45. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair imar ve İskan 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

46. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

47. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
m, enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı veril
mesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi husu
sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararının tat
biki için bir çalışma olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/527) 

48. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, iktisadi ve sosyal dâvaların halli istikame
tinde ne gibi müessir tedbirler alındığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 

49. — Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, 3008 
sayılı İş Kanununun 13 ncü ve 16 nci maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip kararı 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

50. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar-
m, Sumucak - Osmancık - Amasya demiryolu 
yapımını 5 senelik plândan çıkarılıp çıkarıl
madığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/530) 

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, M. D. O. nun ne ve M. D. O cuların 
kimler olduğuna dair Başbakandan sözlü soru 
su. (6/531) 

52. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa
vacı 'nın, Gümüşane ilinin kalkınmasının hang: 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 

53. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Artova Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne z man yapılacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/533) 

54. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ayırma Meclisi tarafından göreve alınmasına 
karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimliğe tâ-

4 — 
yin edilmemesi sebebine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/534) 

55. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfî ve huzur bozan 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

56. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
ın, idame edilen Başvekil ve vekillerin gömül
düğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziya
ret imkânının verilip verilmiyeceğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/536) 

57. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Ortaköy teelfon konuşmaları için neden 
tarife düzenlenmediğine ve Çorum ili telefon 
şebekesinin genişletilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/537) 

58. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskinin, 
yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

59. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, An
kara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat enstitü
lerinde görevlendirilen Millî Eğitim ve diğer 
bakanlıklar mensubu memurlara ve bunlara 
ödenmekte olan ücrete dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/539) 

60. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başkâ
tip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

61. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6 541) 

62. -— Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (67542) 

63. - - Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin ve Midyat 
mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi kefalete 
çevrildiğinin doğru olup olmadığına dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

64. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karayollarında tatbik edilen Trafik Tüzüğünün 
66 ve 67 nci maddelerinin ihtiva ettiği hüküm-



- 6 
lerin memleketimize ithal edilen çift dingilli I 
yük araçlarının yük taşıma vasfına uygun olup 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/544) 

65. — Aydın Milletvekili Eeşat Özarda'nın, 
Aydın'm Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin 
övünçlü'nün ne sebeple vekâlet emrine alındı
ğına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/545) 

66. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne 
zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se
beple nakledildiğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/546) 

67. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra İzmit 
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur 
ve işçi sayısına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/547) 

68. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, kış-
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatan
daş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne 
dü^müldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/548) 

69. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile Merkez Or
taokulunda kaç saatlik evişi dersi olduğuna ve 
buna mukabil kaç öğretmeni bulunduğuna dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/549) 

70. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'm, Emekli subaylar için İstanbul'da yapı
lan blok apartmanların belediye ve bayındır
lık işlerinin düzene konulması mevzuunda ne 
düşünüldüğüne dair, İmar ve İskân ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/550) 

71. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

72. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, I 
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara Gazeteciler 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikle- . 
rinin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba- ı 
kanından sözlü sorusu (6/552) 

73. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölge
lerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka j 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair, Ta-

rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/553) 

74. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
T.G. Ziraat Bankasının küçük çiftçiye kredi te
mini görevini tam mânasiyle yapıp yapmadı
ğına dair, Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/554) 

75. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açılması gere
ken sağlık memurları tekâmül kurslarına dair, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/555) 

76. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm olup 
olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak dü
şen tayyare olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/556) 

77. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Demirköy Petrol Ofisi Acentası İrfan Dün
dar'ın acentalık mukavelesinin ne sebeple fes
hedildiğine dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/557) 

78. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilinin, turizm, imar, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinde, istemiş olduğu yardımların ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Basın - Yayın ve Turizm, İmar ve İskân, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim bakanla
rından sözlü sorusu (6/558) 

79. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın Zile - Çekerek yolu noksanlarının ne za
man yapılacağına dair. Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/559) 

80. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli 
Başaran'ın, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme 
Kurumunda vukubulan tecavüz olayına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 

81. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, gece öğrenimi yapan meslekî ve teknik 
öğretim okullarında, mesai saatleri dışında ça
lıştırılan öğretmen ve memurlara ücret ödene
ceği hakkında bir karar olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/561) 

82. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 27 Mayıs 1960 tarihini takiben kimler 
hakkında ve ne miktar üzerinden haksız ikti
sap dâvası açıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/562) 



III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN tŞLER 
1. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 

Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner Sarı-
sözen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış 
münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı: 313 ve 313 e ek) [Dağıtma tarihi : 
16.10.1962 ve 18.2.1963] 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDtLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 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 
dair Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin «D» fıkrasından sonra bi: 
«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] 

2. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ile istanbul Milletvekili Mahmut Rıza Ber-
tan'm, 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] 

3. —- T. B. M. M. Muhasebesinin 1962 yılı 
Eylül, Ekim ve Kasım aylan hesabı hakkında 
Hesaplan inceleme Komisyonu raporu (5/16) 
(S. Sayısı : 85) [Dağıtma tarihi : 10.2.1963] 

4. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol ve 
iki arkadaşının, nakil vasıtalannda emeklilere 
yapılacak tenzilât hakkında kanun teklifi ve 

içişleri, Ulaştırma ve Plân komisyonları ra
porlan (2/49) (S. Sayısı : 86) [Dağıtma tari
hi : 10.2.1963] 

V 
ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - İKINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — istanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonlan ra-
porlan (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi : 17.9.1962] 

X 2. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasansı ye 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı : 
245) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1962] 

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

, tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonlan raporlan (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. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair oları 365ü 
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 5985 oit-
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt 
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
•261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 



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

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları 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
yonları raporları (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 tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (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 raporları 
(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 Komisyonları rapor
ları (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 Komisyonları 
raporları (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 10 . 1962] 

13. — 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] 

14. — Köy içme sulan 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] 
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15 — 5442 sayılı îl İdaresi Kanununun bâzt 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19 .10.1962] 

X 16. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzt 
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] 

X 17. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm İlâvesine 
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] 

18. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı-
rılmalarma 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 tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

19. — 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] 

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

21. — Hususi şahıslara alt 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 komisyonlan ra
porlan (1/108) (S. Sayısı: 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12. 1962] 



22. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayı^ 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] 

23. — 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 tarihi : 31.12.1962] 

24. — 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] 

25. — Nig-de A^sarav'm Büyükbölçek 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
hi : 29.12.1962] 

26. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu tnayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı
cı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi: 
31.12 .1962] 

27. — 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 
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I 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti

rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plâı» Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (S. Sayısı: 231e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1963] 

28. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
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] 

29. — 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 çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

30. — Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü ha
il 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] 

31. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve içişleri Komisyondan raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

32. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve GeçH Ko
misyon raporu (2/302) (S. Sayısı : 357) [Dağıt
ma tarihi : 24 .10 .1962] 

X 33. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır-
| ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasansı 
. 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] 

I 34. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet-

• vekili Sadık Perinçek'in yasama meclislerinin 
| aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak-



landa kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1063] 

X 35. — Kuzey-Atlantik Andlaşması teşiklâtı 
müşterek enfrastrüktür programları gereğince 
Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 
#095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporlan (1/291) 
(S. Sayısı : 51) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

36. — Taşköprü ilçesinin Karaıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse
yin Akça'mn ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

37. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl
maz'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

38. — Çumra'nın Alibeyhöyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15 Mot. Top. Tb. da er Ahmetoğlu, Emi-
ne'den doğma 1 . 1 . 1932 doğumlu tzzet Sivas
lı ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, hane 
2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
Trirlikte er Hüseyinoğlu Zeliba'dan doğma 12 Ni
san 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın, ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/439) (S. Sayı
sı : 57) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 

' komisyonları raporlan (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1963] 

X 40. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satmalmması hususun
da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/356) (S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1963] 

41. — imar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve îmar ve İskân, 
içişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

X 42. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir müessesesi 
olan Milletlerarası Kalkınma dairesi arasında 
imzalanan İstikraz Andlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
nsı ve Maliye, Dışişleri ve Bütçe komisyonlan 
raporlan (1/234) (S. Sayısı : 63) [Dağıtma 
tarihi : 9 .2 .1963] 

X 43. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sim Atalay ve 51 arkadaşının, Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu kurulmasına dair kanun tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu (2/317) (S. Sa
yısı : 66) [Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

X 44. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi.ve 
Maliye ve Plân komisyonlan raporlan (2/243) 
S. Sayısı : 79) [Dağıtma tarihi: 10 . 2 .1963] 

45. — Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam taz
minat kanunu tasansı ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporlan (1/366) (S. Sayısı: 
84) [Dağıtma tarihi: 10.2 .1963] 

X 46. — Tekel Genel Müdürlüğü binası için 
gelecek senelere sâri taahhütlere girişilmesi hak
kındaki 7077 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonları raporlan 
(1/267) (S. Sayısı : 97) [Dağıtma tarihi: 
10 .2 .1963] 

47. — Devlet memurlan aylıklannm tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasansı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporlan (1/282) 
(S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi: 11.2.1963] 

48. — Devlet memurlan aylıklannm tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması ve hesap uzman
ları kurulu kurulmasına dair 4709 sayılı Ka-
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nunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/302) (S. Sayısı: 90) [Da
ğıtma tarihi: 11.2 .1963] 

X 49. — Âmme alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki Kanunun 60 ncı maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı ile Adıyaman 
Milletvekili Atıf Atalay ve 31 arkadaşının, 6183 
sayılı Âmme' alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 5 numara
lı bendinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/230, 2/131) (S. Sayısı: 91) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 .1963] 

50. — Havza ilçesinin Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu, Mevlüde'den doğma 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/353) (S. Sayı
sı : 92) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

51. — Bucak ilçesi Kesıtel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı ismail ve 
Elifoğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil ölmez'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/271) (S. Sayısı: 93) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1963] 

52. — Kozluk ilçesinin Beşik köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Pedile'den 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1963] 

53. — Ermenek ilçesinin Kargara köyü 4 ha
nesinde kayıtlı Osmanoğlu, Rukiye'den doğma 
1332 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/197) (S. Sayı
sı : 95) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

54. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı : 96) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

55. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten doğ
ma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu ve 
Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) (S. 
Sayısı : 97) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

56. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevverden doğma 
3 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'ın ölüm -ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S. 
Sayısı : 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

57. — Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfa da kayıtlı Mehmedoğlu Safiya'dan doğma 
1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı : 99) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

58. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1963] 

59. — Karacabey ilçesi Sanbey İslâm köyü 
hane 88, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı, 
Ahmetoğlu Sabriye'den doğma 19 . 10 . 1931 
doğumlu Kerim Özkan ile yine Karacabey ilçesi 
Yenisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 161 sayısında kayıtlı, Şevket ve Nazmiye 
oğlu 1926 doğumlu Hasan Güney'in ölüm cezası
na çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/502) (S. 
Sayısı : 101) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

60. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
ömeroğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu Naciyeden 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) m ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1963] 
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X 61. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan

sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Dağıtma tarihi: 20 .2 .1963] 

X62. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe benzer 
uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırılma
sına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1963] 

63. — Âmme hükmi şahısları veya müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis 
edilmiş gayrimenkuller hakkındaki Kanunun 4 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/286) 
(S. Sayısı : 112) [Dağıtma tarihi : 2 1 . 2 .1963] 

64. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve memurları Kanununda ve 4862 sa
yılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komis
yonları raporları (1/404) (S. Sayısı : 113) [Da
ğıtma tarihi : 21.2 .1963] 

65. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Si
vas Milletvekili Güner Sarısözen, Sivas Millet
vekili Cevad Odyakmaz ve Sakarya Milletveki
li Nuri Bayar'ın, Milletlerarası Andlaşmaların 
yapılması, yürürlüğü ve yayınlanması ile bâzı 
andlaşmaların yapılması için Bakanlar Kurulu
na yetki verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu (2/419) (S. Sayısı : 
114) [Dağıtma tarihi : 21 .2 .1963] 

66. — Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkın
daki 3312 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/256) (M. Meclisi : 
S. Sayısı : 116) 

• > « < < 
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Toplantı: ı M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan ile istanbul Milletvekili 
Mahmut Rıza Bertan'm, İnhisar beyiyelerinin üçte birlerinin harb 
malûllerine ve şehit, dul ve yetimlerine tahsis ve tevziine dair 
olan 1485 sayılı Kanunun 5755 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 

raporu (2 /79 ) 

9 . 1 . 1962 
Yüksek Başkanlığa 

1485 sayılı Kanunun 5755 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin tadili hakkındaki kanun 
teklifimizi gerekçesiyle birilikte sunuyoruz. 

Gerekli işlemin yapılmasına müsaadelerini rica ederiz. 

Mardin İstanbul 
M. Ali Arıkan M. R. Bertan 

GEREKÇE 
143 ve 551 sayılı kanunlar tedvin edilirken, vâzu kanun, harb ve vazife malûllerini birlikte mü

talâa etmiş ve neşredilen mezkûr her iki kanun hükmü ile, terfihleri cihetine gidilmiştir. Son
radan, Birinci Dünya Harbi ile istiklâl Savaşında malûl kalanların, hayat seviyelerini yükselt
mek gayesiyle, bunlara inhisar bayiliği verilmesi düşünülmüş ve bu hususu temin için 166 ve 419 
sayılı kanunlar neşredilmiştir. 

Ancak, inhisar maddeleri satışının devamlı artışı muvacehesinde, aynı derecede yardıma muh
taç görülen şehit, dul ve yetimlerinin durumları nazarı itibara alınarak, inhisar beyiyelerinden 
sağlanan gelirden,* bunların da faydalanmaları maksadiyle «1485 sayılı İnhisar beyiyeleri üçte bir
lerinin harb malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair» olan Kanunla beyiye üçte bir
lerinden sağlanan kârların yarısı, harb malûllerine, diğer yarısı da şehit, dul ve yetimlerine, 551 
sayılı Kanunla tesbit edilen terfih zamları nisbetinde dağılması esası kabul edilmiştir. 

551, 1485 ve 1890 sayılı kanunlarda geçen (harb malûlü) tâbirinin açıklanması maksadiyle 
12 Haziran 1933 tarihinde T. B. M. Meclisince yapılan 191 sayılı Tefsir Kararında (Harbi intaç-
eden umumi veya kısmi seferberliğe veya seferberliği icabeden dahilî tedibata iştirak eyliyen su
baylarla, askerî memurlardan ve efrattan 551 ?ayılı Kanunda mevcut 6 dereceden birisine girecek 
surette malûl olanlara harb malûlü denir) demek suretiyle, harb malûllerini, vazife malûllerin
den ayırmış ve mevzuubahis zamma, münhasıran harb malûllerine tahsis etmiştir. 

Biİâhara, 1683 sayılı Kanunun 45 nci maddesindeki (şehit) /tâbirinin (harbde veya eşkıya müsa
demesinde şehiden vefat edenler) in kasdedildiğine dair olan Büyük Millet Meclisinin 927 sayılı Ka-
rariyle de, muharebe veya müsademelerde yaralanıp sonradan vefat edenlerle, kendi sunutakshi 
olmadan ölenler, şehit sayılmamış ve bunların dul ve yetimlerine de mezkûr ikramiyenin şümu
llü dışında bırakılmıştır. 

360 
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Halbuki, tütün ikramiyesinden elde edilen kârın büyük nisbette artmasına mukabil, yukarda 

zikredilen kanunlarla bu kâra müstahak görülen harb mâlûlleriyle, şehit, dul ve yetimlerinin sa
yısı da o nisbette azalmakta ve bunlara tevzi edilen ikramiye miktarı da gittikçe büyümektedir. 

Meselâ almakta oldukları ikramiye miktarını yıllara göre değerlendirdiğimiz takdirde artış nis-
betini iyi görmüş oluruz. 

S e n e l e r 
1928 1950 1959 

Harb malûlü subay 1 047 799 528 
Harb malûlü .er 12 934 8 243 5 657 
Şehit yet'i'mli 120 000 15 657 10 992 

Harb malûlü ve şehit dul ve yetimlerine her sene ödenen beyiye varidatı: 

S e n e l e r 

1 nci dereceden malûl Bubay 
6 ncı dereceden ımâlûl subay 
1 nci dereceden malûl er 
6 ncı dereceden malûl er 
Şehit ye'timli 

1950 
Lira 

1 017 
407 
508 
101 
140 

K. 

50 
00 
75 
75 
01 

195(2 
Lira 

1 146 
458 
573 
114 
164 

K. 

50 
60 
25 
65 
aı 

1955 
Lira 

1 870 
748 
935 
187 
262 

K. 

50 
20 
25 
50 
67 

1958 
Lira 

5 745 
2 295 
2 872 

574 
851 

K. 

50 
50 
85 

1959 
Lira 

7 972 
3 189 
3 986 

797 
1 063 

K. 

90 
16 
4& 
29 
89 

1950 yılında 4 412 270 lira olarak tevzi edilen tütün ikramiyesi miktarının 1959 da 23 681 510 
liraya çıktığı da yapılan hesaplarla sabittir. 

Vefat eden harb malûlünün maaşa müstahak yetimlerine, beş senelik ikramiye tutarı bir de
faya mahsus olarak verilmekte olduğuna göre 1959 yılı için böyle bir muamele yapmak icabetse 
birinci dereceden bir malûl yetimine takriben 40 000 lira ödemek gerekmektedir. 

Önümüzdeki senelerde, bu nisbetsiz artışın daha da büyüüeceği ve mezkûr kanunlarla güdü-
len gayeyi aşacağı bir vakıadır. 

Harb mâlûlleriyle şehit yetimlerine her sene yapılmakta olan bu yardıma mukabil, 566 aded 
askerî vazife malûlü subay, assubay ile 2 205 vazife malûlü er ve 4 000 kadar dul ve yetim, yar
dıma muhtaç bir vaziyette, büyük milletimizin yakın alâkasını beklemektedir. 

Her iki katagori mensubinin geçim durumları nazarı itibara alınarak tütün ikramiyesinin va
zife mâlûlleriyle dul ve yetimlerine de (bir nisbet dâhilinde) teşmili uygun mütalâa edilmiş ve 
sosyal adaletin sağlanması maksadiyle bu kanun teklifimi hazırlamış bulunmaktayım. 

Arz ve izahına çalıştığım mucip sebepler muvacehesinde teklifimin kabulünü rica ederim. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 360 ) 
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MARDİN MÎLLETVEKÎLÎ MEHMET ALÎ ARIKAN İLE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 

MAHMUT RIZA BERTAN'IN TEKLİFİ 

İnhisar beyiyelerinin üçte birlerinin harb malûllerine ve şehit, dul ve yetimlerine tahsis ve tevziine 
dair olan 1485 sayılı Kanunun 5755 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin tadili hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 1485 sayılı Kanunun 5755 sayılı Kanunla tâdil edilen 4 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Her sene beyiye üçte birleri (tütün ikramiyesi) tutarının yarısı 1950 yılına ka
dar beyiyelerin tevziinde tatbik edilen esaslara göre harb mâlûUeriyle askerî vazife malûllerine 
diğer yansı da şehit, dul ve yetimlerine tevzi edilir. 

Şehitlerin kanunen dul ve yetimleri aylığına hak kazananları bu kanun gereğince şehit, dul ve 
yetimleri ve askerî vazife yüzünden ölenlerin kanunen dul ve yetim aylığına hak kazananlan 
askerî vazife yüzünden ölenlerin dul ve yetimleri sayılır. Harb ve, askerî vazife mâlûUeriyle şe
hitlerin ve askerî vazife yüzünden ölenlerin dul ve yetimleri aylığına müstehak durumlarını mu
hafaza ettikleri müddetçe tütün ikramiyesinden istifade ederler. 

Her sene toplanan paralar o senenin son günü mevcudolanlara aittir. 
Ve dağıtımı hayat kaydıyladır. 
Namlarına tahakkuk ettirilmiş olan tütün ikramiyesini almak üzere beş yıl içinde müracaat 

edenlerin birikmiş istihkakları (Müstehak durumlannı muhafaza ettikleri tesbit edilmek şartiyle) 
toptan ödenir, bu müddet zarfında müracaat etmiyenler ve yıllık yoklamalarını yaptırmıyanlar 
mevcuttan düşürülür. Ve istihkaklan zamanaşımına tâbi olur, beş yılın hitamından sonra mü
racaat edenler, vefat eden harb mâlûUeriyle askerî vazife malûllerinin son senede hisselerine 
isabet eden miktarın beş misli müteakit senedeki tütün ikramiyesinin malûllere ait kısmından 
mahsup edilmek ve bir defalık olmak üzere 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 67 nci 
maddesinde gösterilen maaşa müstehak dul ve yetimlerine ikramiye olarak verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür. 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 19 .10 .1962 

Esas No: 2/79 
Karar No: 4 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Genel Kurulun 40 ncı Birleşiminde kurulan Geçici Komisyonumuza muhavvel, Mardin Milletve
kili Mehmet Ali Ankan ile İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Bertan'ın İnhisar beyiyelerinin üç
te birlerinin harb malûllerine ve şehit dul ve yetimlerine tahsis ve tevziine dair olan 1485 sayılı 
Kanunun 5755 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun teklifi ilgili 
Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleri ile tetkik ve müzakere edildi. 

Şehit dul ve yetimleri ile harb malûllerine Devlet bütçesinden yapılan yardımlar kâfi ve daha 
çoğuna da imkân görülemediğinden bunlara, müstahak oldukları daha üstün bir hayat seviyesine 
ulaştırmak maksadı ile 1337 senesinde 166 ve 1929 senesinde de 1485 sayılk kanunlarla İnhisar mad
delerinden alınan beyyiye üçte birleri tahsis edilmiştir. 

1485 sayılı Kanunla tanınan beyyiye hakkı harb malûlleri ve şehit dul ve yetimleri için bir va
kıf karakteri arz ve hakkı müktesep teşkil ettiği cihetle, vazife malûlleri üe vazifede ölenlerin 
dul ve yetimlerine de teşmili Komisyonumuzca uygun görülmiyerek mezkûr kanun teklifinin red
dine ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiş
tir. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü (Kâtip 
Ordu Amasya Ağrı Adıarua 

Ferda Güley İsmail Sarıgöz Nevzat Güngör Yusuf Aktimur 

Adıyaman 'Balıkesir 'Erzurum Hatay 
Mehmet Özbay Fenni îslimyeli Gıyasettin Karaca Söz hakkını saklıdır 

Sekip İnal 
Konya Niğde 'Sakarya 

İrfan Baran Asım Eren Nuri Bayar 
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