
D Ö N E M : 1 C Î L T : 14 TOPLANTI : 2 

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

Altmışıncı Birleşim 

20 . 3 . 1963 Çarşamba 

içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Yoklama 
3. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 
1. — Yozgat Milletvekili Turgut Ni-

zamoğlu'nun, Yozgat ili ve kazalarında 
vukubulan kuraklık dolayısiyle Hüküme
tin küçük çiftçilere yemeklik buğday 
yardımı yapması, ile ilgili konuşması ve 
Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin mütalâası 

Sayfa 
354:356 

357 

357 

357: 
358 

2. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğdu'nun, Erzincan'ın da Meclis Araş
tırma Komisyonuna ithali hakkında de
meci 358 

3. — Ticaret Bakanı Muhlis Ete ile 
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in, 
haşhaş ekimi "İle afyonun istihsal, millet
lerarası ticaret, toptan ticaret ve istima
linin tahdit ve tanzimine dair protokolün 
onaylanması hakkındaki kanun tasarısı
nın geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergeleri. (1/403, 4/180, 4/181) 359 :360 

4. — Kırşehir Milletvekili Memduh 
Erdemir'in, Türkiye Elektrik Kurumu ka-

Sayfa 
nunu teklifinin havale edilmiş olduğu İç
işleri, Sanayi, Bayındırlık, îniar ve İskân, 
Maliye ve Plân komisyonlarından seçile
cek üçer üyeden mürekkep bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi 
(2/425, 4/183) 360:362 

5. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğdu'nun, Erzincan'da yeniden yaptırı
lacak meskenler hakkında 5243 sayılı Ka
nunun birinci maddesine geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifinin geri-
veri'lmesine dair önergesi. (2/135, 4/184) . 362 

6. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/524) 362:363 

7. — Memleketimizin Doğu ve Güney -
Doğu bölgesinde köy, kasaba içme suları 
ile küçük sulama işlerinin tetkiki için ku
rulması kabul edilen Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi. (10/10), (10/11) 

4. — Sorular ve cevaplar 
(A) Sözlü sorular ve cevapları 
1. — îçel Milletvekili Mazhar Arı-

kan'm, Mersin'de kadastro dâvalarının 

363: 
370 
370 
370 



Sayfa 
normal yürüyüp yürümediğine dair soru 
önergesi ve Adalet Bakanı Abdülhak Kemal 
Yörük'ün sözlü cevabı (6/461) 370:372 

2. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik 
menli'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu ile 
Kastamonu'da Devrekani ilçesi .Ortaokulu 
nun öğrenci ve öğretmen mevcutlarına da
ir soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
Şevket Raşit Hatipoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/465) 372:373 

3. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu - Cide yolunun Ka
rayollarına bağlanmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair soru önergesi ve Bayın
dırlık Bakanı îlyas Seçkin'in sözlü cevabı 
(6/466)" 373:374 

4. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, İnebolu - Bozkurt - Abana ile 
Çatalzeytin arasındaki mektup ve sair evra
kın ne ile nakledildiğine dair soru önerge
si ve Ulaştırma Bakanı Rifat öçten'in söz
lü cevabı (6/468) 374:375 

5. — Sakarya Milletvekili Muslihittin 
Gürer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akde
dilen Basın Kongresinin tehir edilip edil
mediğine dair soru önergesi ve Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanı Calâl Tevfik Kara-
sapan'm sözlü cevabı (6/469) 375:381 

6. — Gümüşarie Milletvekili Necmed-
din Küçüker'in, Devlet istatistik Ensti
tüsünde bulunan ihtisas kadrolarına tâyin 
yapılıp yapılmadığına dair soru önergesi 
ve Başbakan adına Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun 
sözlü cevabı (6/470) 381:383 

7. — Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikmenli'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi 
Mergüze Bölge Şefi Ali Sönmez hakkın
da bir şikâyet bulunup bulunmadığına da
ir, Tarım ve İçişleri Bakanlarından soru 
önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet îz-
•men'in sözlü cevabı (6/474) 383:384 

8. — Kastamonu Milletvekili Ali öz-
difcmenli'nin, yeni ceza evleri ve iş yurt
larında çalışan hükümlülerin (gündelikle -
rinin artırılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair soru önergesi ve Adalet 
Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün sözlü 

( cevabı (6/47.7) 384,385:386 

Sayfa 
'9. — Zonguldak ıMille'tvekili Mehmet 

Ali Pestile!'nin, Zonguldak ili Ereğli ilçe
sinin şehir imar plânının ne zaman ha-
zırlaniacağma dair iS'oru önergesi ve İmar 
ve İskan Bakanı Fahrettin Kerim Göfcay'-
m sözlü cevabı ('6/4180) 384:385 

10. — Çorum MilMvekili Faruk Kü
reli'nin, Camilerin aydınlatma ve ısıtma 
ıgiderlerine harcanmak üzere 1962 yılı 
büt'çeısiaıe yeteri kadar ödenek konulup 
konulmadığına dair Devlet {Bakanından 
sözlü soru önergesi ile, Demirköy Petrol 
Ofisi Acentası İrfan Dündar'ın acentalık 
mukavelesinin ne sebeple feshedildiğine 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusunu 
geri alındığına dair önergesi (6/481, 6/557) 385 

11. — Kastamonu iMilTetvekili ISabri 
Keskin'in, Karayollarının buıgünkü haliy
le, kaç 'tonluk vasıtaların seyrine müsait 
bir durumda bulunduğuna dair Bayındır
lık ve Ticaret Bakanllamndan sözlü soru
su (6/483) 387 

12. — 'Manisa (Milletvekili Muammer 
Erts'n'in, 6/951 sayılı, ISuni gübreler hak
kındaki Kararnamenin iyi bir şekilde tat
biki için <m düşünüldüğüne dair 'Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/484) 387 

13. — Çorum Milletvekili Muzaffer 
Dündar'ın, Osmancık ilçesi Jandarma 
Komutan vekilinin ilçe halkından 15 kişiyi 
dövdüğünün doğru 'olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/485) 387 

14. — Giresun Milletvekili İbrahim • 
Etem Kılıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz 
bölgesinde bir kâğıt hamuru fabrikası 
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair 'Sanayi Bakanından sîözlü sorusu 
(6/486) . 387 

15. — 'Giresun Milletvekili İbrahim 
Etem Kılıçoğlu'nun, Hopa limanı inşaatı
na 1963 yılında başlanıp başHanamıyaca-
ğma dair Bayındırlık (Bakanımdan sözlü 
sorusu (6/487) 387 

16. — 'Giresun Milletvekili İbrahim 
Etem Kılıçoğlu'nun, 0:rdu - Giresun ile 
Ordu - Hopa sahil yollarının inşa duru
muna V6 Giresun - Trabzon sahil yolu ya-
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387: 
389 

Sayfa 
puanına ne zaman başlanacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/488) . 387 

17. —. 'Giresun Milletvekili İbrahim 
Eteni Kılıçoğlü 'nun, son iki ay içerisinde,. 
.kaç vali ve kaymakamın yerlerinin değiş
tirildiğine dair İçişleri 'Bakanından sözlü 
sorusu (6/490) , ' 387 

18. — Kastamonu Milletvekili lAyni 
Doğan'in, Meclis dışında meşruiyet ha
rici iktidar aradığına dair ihbarın dikkate 
alınarak, salahiyetli merciler tarafından, 
bir 'kovuşturma yapılıp yapıllmadığına 
dair Adalet ve İçişleri 'Bakanlarından 
soru önergesi .ye Adalet Bakanı Ab.dül-
hak Kemıal Yörük'ün sözlü cevabı (6/492) 

19.. — İçel Milletvekili Mazhar Arc-
ıkan'in, "Erdemli İmamı İshak Özbek'in, 
1962 yılı'Ağustos ve Eylül aylarilana ait, 
maaşlarının zamanında ödenip ödennıedi-
ğine dair İçişleri ve Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/493) 389 

20. — Bilecik Milletvekili. Şadi.tBi-
nay'm, ipek böcekçiliği ile ipçik sanayii- . 
nin inkişafı için ne gibi tedbir düşünüldü
ğüne dair Tarım ve Ticaret Bakanlaon-
dan sözlü sorusu (6/494) .389 

21. — Bilecik- Milletvekili $adi Bi- • 
hay'm, bira imalinde ikullanilaıı şerBetçi 
otunun memleketimizde yetiştirilmesi hu
susunda ne zamandan beri çalışıldığına 
dair Tanını Bakanından . sözlü sorusu 
(6/495) " 389 

22. — Van Milletvekili Muslih Gören-
taş'in, Van ilinden 1961 yılı zarfında, 
İranlılar tarafından ne miktar hayvan ça
lındığına dair İçişleri ve Dışişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/496) 389 

23. — Rize Milletvekili Arif Hikmet 
• Güııer'in, Doğu - Karadeniz bölgesinde 
kurulması düşünülen kâğıt hamuru yeri
nin' tesisinin tesbit edilip edilmediğinle 
dair Sanayi Balkanından sözlü sorusu 
(6/498) 389 

24. — Aydın 'Milletvekili Reşat Ö zar
da'nm, İstanbul, Ankara ve izmir üni
versiteleri ile yüksek okullarında 'görevli 

.profesörlerin ders saatlerine ve halen ka
yıtlı (bulunan öğrenci adedine dai-r ısoru 

Sayfa 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şevket 
Raşit Hatipoğlu 'nun sözlü cevabı (6/455) 389 r 

391 
25. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül

ker'in, İstanbul'un muhtelif yerlerinde 
açıkta 'akan ve mikrop saçan dere ve lâ-
gınalar hakkında ne düşünüldüğüne dair, 
Bayındırlık; ve İçişleri Bakanlarından ^öz
lü sorusu (6/500) 391 

26. — Bolu .'Milletvekili Ahmet Çak
mak'in, Ankara - İstanbul karayolunun 
Aaapderesi mevkiinde vulkübulan ve 16 
şalhsın ölümü ile sonuçlanan son kazada; 
bir ihmal bulunup bulunmadığına daifr 
Bayındırlık Bakanından! sözlü sorusu 
(6/501) 391 

27. — Trabzon Milletvekli Ali Rıza 
Uzuner'in, Doğu - Karadeniz bölgesi se
ferlerine, ihtiyaca cevap verecek adedde 
ilâve ıgemi tahsisi cihetine gidilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 392 

28. — İsparta Milletvekili Ali İhsan 
Balım'în, Ankara., İstanbul* İzmir, Adana 
ve Eskişehir belediye hudutları dâhilinde, 
son üç yılın «on dört 'ayında, aydınlatma, 
ısıtma ve temizlik gibi işler için ne miktar 
elektrik enerjisi harcandığına dair ISanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/503) 392 
, 29. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat (Ban
kasının 1950 - 1962 yıllarındaki kâr ve za
rar miktarlarına dair soru* önergesi ve Ti
caret Bakanı 'Muhlis Ete'nin sözlü ce
vabı (6/504) 392:401 

B) Yazılı sorular ve cevapları 402 
1. — Muş Milletvekili 'Sait Mutlu'nun, 

Muş Belediyesince, Hükümet ve belediye 
önü ile Erzurum yolu üzerinde yapılan as
faltlama işine harcanan para miktarına 
dair yazılı soru önergesi ve İçişi eri Balka
nı Hıfzı Oğuz Beikata'nm yazılı cevabı 
(7/205) 402 

2. — 'Tekirdağ Milletvekili Turhan 
Kut'un, Tekirdağ il hududu dahilindeki 
çiftçilere 1962 ekim yılında ne miktar 
'kimyevi gübre kredisi tahsis ve tevzi edil
diğine dair yazılı Soru 'önergesi, Tarım 

— 353 



Sayfa 
Bakanı Mehmet İzm en'iiı yazdı cevabı 
(7/512) 402:403 

3. — İstanbul Milletvetkili Zeki Ze-
ren'in, Kadıköy illçeskrkı ortasından geçen 
ve kokusu ile etrafı iz&ç eden Kurbağah 
derenin ıslahı için ne düşünüldüğüne dair 
yazılı soru önergesi ve Bayundırlık (Bakanı 
İlyas Seçkin, İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz 
Befkata ve İmar ve iskân ©akanı F. Kerim 
Gökay'm yazılı cevapları (7/236) 404:405 

4. — Afyon Karahilsar Milletvekili 
Şevki Güler'in, Emirdağ'ın Davulca na
hiyesi Belediye Zabıta Memuru M emiş 
Bal'm hangi tarihte göreve atandığına 
dair yazılı soru önergesi ve İçişleri Baka
nı Hıfzı Oğuz lBetkata'nın„ yazılı cevabı 
(7/240) 405:406 

5. — Afyon Karahisar Milletveıkili 
Şevki Güler'in, Emirdağ ilçesi Davulga 
nahiyesi Zabıta Memuru İsmail Uyumaz 'in 
işine 'hangi tarihte ve ne sebeple son ve-
rilldiğine dair* yazılı soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm yazılı 
cevabı (7/243) - 406:407 

6. — Ordu 'Milletvekili Ferda Güıley'itn 
384 sayılı Anayasanın iâlfzına ve ruhuna 
aykırı olan kanun veya madde hükümle- .' 
rinin tesbit edilip edilmediğine dair ya
zılı soru önergesi ver Adalet iBakanı Abciüi-
bak Kemal Yörük'ün yazılı cevabı (7/244) 407: 

428* 
7. — Aydın Milletvekili, Hilmi Aydm-

(jer'in, 18 . 12 . 1962 tarihM'T921 - 1 - 62 

Sayfa 
sayılı BakanİKk emrinin Deniz Kuvvetleri' 
Komurtatılığıne.'a ne sebepten ifa edilmedi
ğine d&ir yazılı soru önergesi ve Millî 
•Savunma Bakanı İllhami Sanear'ın yazıl* 
cevabı (7/249) 428:429 

8. — Konya 'Milletvekili Kemal Ata-
man'm, Ali Doğan ve arkadaşlıarı tarafın
dan Konya'da kurulan ve sonra İstanbul'a 
nakledilen Göfksu Maden Şirketine dair 
yazılı "soru önetfgesi, ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete'nin yazılı cevabı (7/250) 429:430 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki Güler'in, Turizm Bankası İdare 
Meclisi âzaluğına tâyin edileceklerden ne 
gibi nitelikler arandığına dair yazılı soru 
önergesi ve Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanı Celâl Tevfik (Karasap-an'in yazılı ©e--. 
vahi (7/253) 430:432 

10. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'-
ııın, BEKA Sanayi Ananim Ortaklığımın, 
1958 - 1962 yıllarında, Artvin ili dahilin
deki ' orman işletme'leriıuden aldığı selüloz 
va«fınd'dÖcf kerestelerin ımiktanın'a ve fiya
tına d:air yazılı soru önergesi ve Sanayi 
Bakanı Fethi Çelikbaş'ın yazılı cevabı 
(7/263). 432:436 

11. — Artvin MilletveMld Nihat Afra'-
nın, 25 Bkim 1961 tarihinden bu yana Av
rupa Konseyi, NATO ve Parlâmentolar-
arası Birliği 'toplantılarının hanıgi tarih
lerde ve nerelerde yapıldığına dair yazılı 
som önergesi ve Dışişleri (Bakanı Feridun 
Cemal Erkin'in yazılı cevabı (7/266) 437 

• • • - *••#-

1, — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ ' 

Edirne Milletvekili Ilh&oni Ertem, su taş
kınları yüzünden Meriç nehrinin yarıntı yapan 
kısımlarının bir an evvel onarılması, 

Bursa Milletvekili İsmail Yılmaz da orman
ların tahribinin önlenmesi için orman suçluları
nın affının ele alınması husuflarında gündem 
dışı domeçte bulundular. 

Ticaret ve İçişleri komisyonlarında açık bu

lunan üyelikler için yapılan seçim sonucunda, 
İçişleri Komisyonuna Mardin Milletvekili Meh
met Ali Arıkan, Ticaret Komisyonuna da Trab
zon Milletvekili Ekrem Dikmen seçiktiler.. 

Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Turgutun, 
Güney - Doğu Anadolu illerinde köy içme suları 
meselesini tetkik etmek üzere bir Meclis 

— 304 



Araştırma Komisyonu teşkiline dair öner
gesi ile 

Gaziantep Milletvekili AH İhsan Göğüs ile 
Urfa Milletvekili Atalay Akan'in, Güney - Do
ğu ve Doğu illerimizi teşkil eden Gaziantep, 
Adıyaman, Urfa, Kars, Ağrı, Malatya, Mardin, 
Diyarbakır ve Siirt'te köy ve kasaba içme su
ları ile küçük sulama işlerinin daim müstacel 
ve Yü&yoml bir şeklîde yürütülüp gerçekleşti-
rilmesi maksadiyle bir Meclis Araştırma Ko
misyonu teşkiline dair Önergesi okunup kabul 
olundu. 

MeeKs Araştırma Komisyonu görevleri ara
sına Van ve Hakkâri illerinin de sokulması hu
susundaki önergeler kabul edildi. 

Ticaret Bakanı Muhlis Ete ile Dışişleri Ba
kanı Feridun Cemal Erkin'in, Haşhaş ekimi 
ile afyonun istihsal, milletlerarası ticaret, top
tan ticaret ve istimalinin tahdit ve tanzimine j 
dair protokolün onaylanması hakkındaki kanun 
tasarısının geçici bir komisyonda görüşülmesi
ne dair önergeleri okundu ise de ilgili Bakan 
Genel Kurulda hazır bulunmadığı için oya su
nulması gelecek Birleşime bırakıldı. 

Karacabey ilçesi Sarıbey islâm köyü hane 
88, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusunda kayıtlı, Ah-
metoğlu Sabriye'den doğma, 19 . 10 . 1931 do- [ 
ğumlu Kerim Özkan ile yine Karacabey ilçesi, I 
Yeni Sarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 26 ; 
ve sayfa 161 sayısında kayıtlı, ^evketoğlu Naz- ' 
miye'den doğma, 1926 doğumlu Hasan Güney 
ile, I 

Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 39>8, 
cilt 3 ve sayfa 4 sayvanda nüfusa kayıtlı, Geb- | 
ze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmetoğlu, Emi
ne'den doğma 1 . 1 . 1902 doğumlu izzet Si- . 
vaslı ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, f 

hane 2, cilt 19, sayfa €2 de nüfusa kayıtlı ve 
aynı birlikte er Hüseyinoğlu, Zeliha 'dan doğ
ma 12 Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkındaki tezkerenin j 
geriverilmesine dair Başbakanlık tezkereleri 
kabul olundu. 

Sayın üyelerden bazılarına okunan Başkan
lık tezkeresindeki sürelerle izin verilmesi kabul 
edildi, 

istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın 
Mületvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletvekil
leri Cevad Odyakmaz ve Gtiner Sarısözen'in 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münase
betlerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifinin görüşülmesinin geri bırakılmasını isti-
yen komisyon tezkeresi kabul olundu. 

Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 arka
daşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun muaddel 64 ncü maddesiyle aynı ka
nunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 630 sa
yılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 arka
daşının, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 
ncü maddesinin «D» fıkrasından sonra bir «E» 
fıkrası eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi Bifat öztürkçine'nin, T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin 
«D» fıkrasından sonra bir «E» fıkrası eklen
mesi hakkmda kanun teklifleri ile, 

Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkun ile 
istanbul Milletvekili Mahmut Rıza Bertan'ın, 
inhisar beyiyelerinin üçte 'birlerinin harb ma
lûllerine ve şehit, dul ve yetimlerine tahsis ve 
tevziine dair olan 1485 sayılı Kanunun 5755 sa
yılı Kanunla değiştirilen 4 neü maddesinin ta
dili hakkında kanun teklifi ve raporları red
dedildi. (*) 

T. B. M. M. Muhasebesinin 1962 yılı Eylül, 
Ekim ve Kasım ayları hesabı hakkında Hesap
lan inceleme Komisyonu raporu okundu, bilgi 
edinildi. 

Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol ve iki 
arkadaşının, nakil vasıtalarında emeklilere ya
pılacak tenzilât hakkında kanun teklifinin red
dine dair içişleri, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları kabul olundu. 

Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkındaki 
3312 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ile, 

Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam tazmi
nat kanunu tasarısı kabul olundu. 

20 . 3 . 1963 Çarşamba günü saat 15 de top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Balıkesir 
Mekki Keskin Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 

(*) Buradaki «reddedildi» kelimesi Genel 
Kurula dağıtılan nüshalarda yanlışlıkla «kabul 
edildi» şeklinde yazilmiştı,, 
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Üödü sorular 
İ. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydm'm, Sa-

sun ilçesi C. Savcısı ile Yargıcının, Jandarma 
Karakol Kumandan ve 4 jandarma eri tarafın
dan dövüldükleri hakkındaki neşriyatın vârido-
lup olmadığına dair sözlü soru önergesi İçiş
leri ve Adalet bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/568) 

2. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'm, 
20 . 2 . 1963 tarihinde Ankara'da yapılan Eği
tim mitingine katılan binlerce öğretmenin Ba
kanlık üzerinde ne gibi bir intiba bıraktığına 
dair sözlü soru önergesi Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir, (6/569) 

3. — Antalya Milletvekili Ömer Eken'in, 
sıhhi durumunun vahim olduğu mjişahede al
tında bulunduran doktorlar tarafından ifade 
edilen eski Cumhurbaşkanı hakkında ne düşü
nüldüğüne dair sözlü soru önergesi Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/570) 

Yazilı sorular 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 

Grüleri'n, Turizm maksadiyle bastırılan, illere 
ait broşürlerin hazırlanmasında ne gibi pren
siplerin göz önünde bulundurulduğuna dair ya
zılı soru önergesi, Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/271) 

2. — Çanakakle Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Esir Milletler Haftasının memleketi
mizde de ilânının düşünülüp düşünülmediğine 
dair yazılı soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/272) 

3. — Malatya Milletvekili Ahmet Fırat'ın, 
• sulama ücret tarifesinde yapılan adaletsiz tat

bikatın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/273) 

4. — Malatya Milletvekili Ahmet Fırat'ın, 
Hekimhan'ın Ziyelli köyünün, toprak kayması 
dolayısiyle, başka bir yere iskân edilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair yazilı soru. öner
gesi, İmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/274) 

5. -»- Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı vaiz ve imam 
kadrosu mevcudu ile bunlardan kaçının mün
hal bulunduğuna ve halen vazife gören imam ve 
vaizlerin tahsil derecelerine dair yazılı soru 
önergesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/275) 

6. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Rize'nin Pazar İlçesi Maliye Veznedarının Kal-
kandere İlçesine nakledilmesi sebebine dair ya
zılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/276) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat Öazrda'nm, 
karayollarında tatbik, edilen Trafik Tüzüğünün 
kapsadığı hükümlerin, memleketimize ithaline 
müsaade edilen, çift dingilli yük araçlarının 
yük taşıma vasfına uygun olup olmadığına 
dair yazılı soru'Önergesi, Bayındırlık Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/277) 

• 8. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
100 bin metreküb tomruk taşıma işinin, ser
best rekabete riayet edilmeksizin ve açık eksilt
meye konulmaksızm resmî bir şirkete tereihan 
hangi şartlarla verilmiş olduğuna ve-ne kadar 
ücret ödendiğine dair yazılı soru önergesi, Ta
rım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/278) 

9. ~- Malatya Milletvekilli Ahmet Fırat'ın, 
sulama ücret tarifesinde yapılan adaletsiz tat
bikatın 'düzeltilmesinin düşünülüp - düşümüm :-
diğine dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/279) 
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SÎRİNCÎ ÖfÜftüM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER :. Rıza Polat (Ağrı), Vefa Tanır (Konya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN -
me başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, günde-

8. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yozgat Milletvekili Turgut Nizamoğlu'-
nun, Yozgat ili ve kazalarında vukubulan kurak
lık dolayısiyle Hükümetin küçük çiftçilere ye
meklik buğday yardımı yapması ile ilgili demeç 
ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin mütalâası 

BAŞKAN — Sayın Nizamoğlu, gündem dışı 
bir konuşma talebiniz var, talebiniz ne hakkın
dadır? 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Ma
hallî ihtiyaçlar hakkında. 

BAŞKAN — Mahallî ihtiyaçlar için söz ver
miyoruz. Konuşmanızın mahiyeti nedir? 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) - Ye
meklik buğday mevzuundâdır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, gündem dışı söz 
almak suretiyle 2 - 3 dakikalık vaktinizi aldığım 
için özür dilerim. 

Birkaç seneden beri, devamlı olarak memle
ketimizde, bilhassa Orta - Anadolu bölgemizde 
hüküm süren kuraklık ve erozyonun tesirleri he
pinizce malûmdur. 

Orta - Anadolu illerimizden biri olan Yoz
gat'ta devamlı olarak tesirini gösteren kuraklık 
ve erozyon, son senelerde tesirini daha fazla gös
termiş olup, bugün Yozgat'ın küçük çiftçisi ve 
fakir halkı açlık tehlikesi ile karşıkarşıya gelmiş 
bulunmaktadır. 

Durumu yakinen takibeden ve bunun ilerde 
fecî sonuçlar doğuracağını idrak eden Yozgat 

Valiliği, Ticaret Bakanlığını haberdar etmiş bu
lunmaktadır. Ayrıca Yozgat'ta mevcut bütün 
siyasi partilerin başkanları ile, Ziraat Odası Baş
kanı ve Çiftçiler Birliği Başkanlarının müşterek 
imzalarını havi yazıları Sayın Reisicumhura, Sa
yın Senato ve Meclis reislerine, Sayın'Başvekile, 
bütün Orta - Anadolu senatör ve milletvekille
rine bildirilmesine rağmen maalesef bugüne ka
dar Hükümet tarafından bir ilgi gösterilmemiş
tir. 

Bendeniz bayram tatili münasebetiyle seçim 
bölgem olan Yozgat'a vâki seyahatimde birçok 
kaza, nahiye ve köylere giderek durumu yakinen 
tetkik etmek imkânını buldum. Hakikaten vazi
yet çok feci.. Yozgat ve kazalarında birçok kü
çük çiftçi ile şehir ve kasabalardaki fakir vatan
daşlar açlık tehlikesi ile karşıkarşıya bulunmak
tadır. 

Bu sene havaların müsait gitmesi, yağmurla
rın çok yağması, önümüzdeki yılın bereketli bir 
yıl olacağı hakkında ümit vermekte ise de, bu 
şartlar altında çiftçimizin maddi durumunda bir 
fayda temin edemiyeceği kanaatindeyim. Çün
kü : Şu anda yemeklik buğdayı tükenmiş ve aç
lık ile karşı karşıya gelmiş olan vatandaşlar, ya 
tefeciden fahiş faiz ile borç para almakta veya 
peşin olarak 70 - 75 kuruşa temini mümkün olan 
buğdayı, kilosu 130 - 140, hattâ 150 kuruşa ve
resiye almak suretiyle ihtiyacını karşılamak 
mecburiyetinde kalmaktadırlar. Bu durum kar
şısında ;fakir" ve küçük çiftçiler daha şimdiden 
ne olacağı belli olmıyan tarladaki yeşil mahsu* 
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lünü dahi borçlanmaya tahsis zorunda kalmak
tadırlar. 

Bâzı fakir çiftçi vatandaşlarımız da çoluk 
çocuğunun rızkını temin için şehirlere ve hattâ 
büyük bir kısmı Ankara'ya akm etmekte, iş bula-
mıyanlar da biribir perişanlık içerisinde dolaşıp 
durmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, yukarda izah edilen 
durum, bütün Orta - Anadolu illeri için varittir. 
Henüz mahsul idrakine 4 ay vardır. Anadolu 
çiftçilerimizi bu durumdan kurtarmak için Hü
kümetimizin yardımına ihtiyaç vardır. 

Sözlerimi fazla uzatmıyacağım. Hükümetimi
zin bilhassa Ticaret Bakanlığının huzurunuzda 
alâkalarını çeker, bu mühim ve hayati mevzu ile 
yakinen ilgilenmesini, fakir Yozgat çiftçilerine 
mahsul idrakine kadar imkân nisbetinde (ye
meklik buğday) yardımı yapılmasını rica ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Ticaret Vekili. 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka
ra) — Muhterem arkadaşlarım," arkadaşımızın 
bahis mevzuu ettiği mesele, hakikaten hepimizi 
ilgilendiren bir mesele idi. Hükümetiniz bu mev
zuda tetkikat yaptırmış ve şu neticeye varmış
tır. Ziraat Bankası bu iş için 20 milyon lira
lık bir kredi tahsis etmiştir. Alâkadarlar Ziraat 
Bankasına müracaat etmek suretiyle oradan 
alacakları belgeyi Toprak Mahsulleri Ofisine 
ibraz ederek yemeklik buğdaylarını alacaklar
dır. 

Bir de Amerikalıların hibe yardımı vardır. 
Onun için do bir heyet çıkmıştır. ÎBu heyet de 
»ayrıca, hakikaten muhtaç ve aç olan köylülere. 
bir miktar yardım yapacaktır. 

Binaenaleyh, hem kredi olarak yardım, hem 
hibe yardım olmak üzere bir yardım tesbit edil
miş ve bu hususta (bir kararname neşredilmiştir. 
Arz ederim. . • 

BAŞKAN — Sayın Güley, rica edeceğim, o 
zabıttaki tashihatı bize işaret ediniz, yazdığınız 
gibi zapta geçsin tashih etmiş olalım. Bana bir 
yazınız var. Yazınızı okuyayım mı, yoksa siz teş
rif eder misiniz? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Hayır lütfen 
siz tashih yaptırırsınız. 

20 . 3 . 1963' Ö : İ 
BAŞKAN — Gerekli düzeltiş yapılacak

tır. (1) 

2. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu'-
nun, Erzincan'ın da Meclis Araştırma Komisyo
nuna ithali hakkında demeci 

BAŞKAN — Buyurun efendim, bir isteğiniz 
mi var? • 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Zaptı 
sabık hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Gündemin şişkinliğini nazarı 
itibara alarak 'gündem dışı konuşmıyalım. 

• ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Bu 
hususta bir takririmiz de var. 

BAŞKAN — Beyefendi, bir kere gündem dışı 
konuşacak 'arkadaşlar bize uğruyorlar, ne hak
kında konuşacaklarına dair (bilgi veriyorlar. Bil
gi alınmadan konuşulursa Meclisin havası elek
trikleniyor. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Sade
ce iki dakikalık Sayın Başkan, . ' 

BAŞKAN — Buyurun o halde. 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Sev

gili .arkadaşlarım, geçen celse Doğu ve Güney -
Doğu illerinde içme suları ve küçük sulama iş
lerinin öncelikle yürütülmesi için kurulmasına 
karar verilmiş olan heyetin Doğu illerindeki 
bâzı vilâyetlere münhasır olduğunu verilen tak
rirlerde gördük. 

Doğu'da susuzluktan en büyük ıstırap çe
ken illerimizden birisi de Erzincan'dır. Zama
nınızı israf etmemek bakımından bir küçük mi
sal vermek suretiyle detaylara geçmeden duru
mu izah edeceğim. 

Erzincan'da adliyeye intikal etmiş olan za
bıta vakalarının % 80 i su yüzünden çıkan kaıv-
gakırdan meydana gelmiştir. Durum bu oldu
ğuna göre tetkik heyetinin uğrıyacağı yerler 
içine Erzincan ilinin de ithalini rica ediyoruz. 
Bu hususta hazırlanmış bir takriri . arkadaşla
rımla birlikte imzakıdık ve Yüksek Başkanlığa 
'takdim'ediyoruz. Müspet oylarınızı rica ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Gündeme başlıyoruz. 

(1) Geçen tutanak özeti, bu düzeltişler yapıl
mak suretiyle yeniden tertiplenmiş ve bu tuta
nağın baş kısmına eklenmiştir. 
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3. — Ticaret Bakanı Muhlis Ete ile Dışişleri 

Bakanı Feridun Cemal Erkin'in, haşhaş eki
mi ile afyonun istihsal, milletlerarası ticaret, 
toptan ticaret ve istimalinin tahdit ve tanzimi
ne dair protokolün onaylanması hakkındaki 
kanun tasarısının geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergeleri. (1/403, 4/180, 4/181). 

BAŞKAN —• Efendim, geçen Birleşimde bu 
önergeyi okutmuştum. Sayın Gülek, Ticaret veya 
Hariciye Bakanlarından bu mesele 'hakkında da 

•izahat istemişti. İlgili Bakanlar bulunmadığı 
için, bu Birleşime bırakmıştık. 

Bakanlardan izahatta bulunacak var mı efen
dim? 

TİCARET BAKANI MUHLÎS ETE (An
kara) —- İzahat vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Bu mesele hakkında Sayın Ti
caret Bakam, buyurun efendim. 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka
ra) — Muhterem arkadaşlarım, zannediyorum 
geçen oturumda Sayın Kasım Gülek arkadaşı
mız bu mevzuun mahiyet ve istical sebebini sor
muşlar. Müsaade ederseniz kısa bir izahat vere
ceğim. Zannediyorum cevaplanmış olacak. 

1953 yılında Ncw - York'ta, haşhaş ekimi ile 
afyon istihsal, Milletler Arası Ticaret, toptan 
ticaret ve istimalinin tahdit ve tanzimine dair 
bir protokol imzalanmıştır. 

Bu protokolün 6 ncı maddesinin (b) fıkra-
siyle «Taraflar, işbu Protokole Taraf bıılunmı-
yan bir Devlet menşeli afyonun ithaline müsaa
de etmemeyi taahhüt ederler.» kaydım ihtiva 
etmektedir. 

21 nci maddesinin 1 nci paragrafında ise: 
«İşbu protokol, en aşağı üçü, 6 ncı maddesinin 
2 nci paragrafının (a) fıkrasında derpiş olu
nan müstahsil devletlerden ve asgari üçü de 
aşağıdaki imal edici devletlerden olmak üzere, 
en az 25 Devletin tasdik veya katılma belgele
rini tevdi ettikleri günü takibeden 30 ncu gün 
yürürlüğe girecektir.» : (Federal Almanya 
Cumhuriyeti, Belçika, Birleşik Amerika Devlet
leri, Fransa, İtalya, Japonya, Holânda, Büyük 
Britanya ve Şimali İrlanda-Birleşik Kırallığı ve 
isviçre) denmektedir. 

Üçüncü müstahsil olarak Yunanistan'ın da 
tasdik etmesiyle mukavele 8̂  Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girmiştir. 

20 .3 .1963 0 : 1 
Hükümetimiz yalnız afyonun kontrolünü 

derpiş eden bu protokol yerine bütün uyuşturu
cu maddelerin kontrolünü sağlıyacak olan ve 
1961 senesinde yine Ne w - York'ta imzalanmış 
bulunan Tek Sözleşmenin meriyete girmesini 
sağlamıya gayret sarf etmişse de Birleşik Ame
rika'nın gayretiyle 1953 Protokolünün daha ev
vel yürürlüğe girmesi sağlanmış bulunmakta
dır. 

Elimizde 400 ton afyon stoku bulunması, 
300 tondan aşağı olmıyacağı tahmin edilen ve 
3 - 4 ay sonra idrak edilecek bulunan yeni re
koltenin de inzimamiyle 700 tonu geçecek olan 
bu stoku satabilmemiz için Protokole iltihakı
mız zaruri ve müstacel bir hal almıştır. 

Protokolün bilhassa müstahsılla ilgili vecibe
leri esasen 21 . 7 . 1959 tarihinde kabul edilen 
7368 sayılı Kanunla memleketimizde tedvin edil
miş olduğundan bu iltihakla yeni vecibeler yük
lememiz bahis mevzuu değildir. 

Her ne kadar, gerekçede belirtildiği gibi, 
bu protokol Birleşmiş Milletler Teşkilâtının bir 
uzvu olan (Daimî Merkezi Afyon Komitesi) ne 
mahallî anket talebi, ambargo tavsiyesi veya 
ambargo konması gibi yetkiler tanımakta ise de 
protokolün gözettiği sıhhi ve sosyal gayelerin 
evrensel ölçüde gerçekleşmesi için böyle mües
sir bir milletlerarası denetleme mekanizmasının 
zaruretini de teslim etmek gerekir. 

Kaldı ki, Protokolü tasdik etmemiş dahi ol
sak 13 ncü maddesi bu hükümleri Taraf olan 
veya olnııyan "memleketlere tatbik bakımından 
eşit hale getirmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Gülek, tatmin olmadıy-
sahız, buyurun konuşun. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Muhterem ar
kadaşlarım, anlaşılıyor ki, Yunanistan tasdik 
etti, arada bir aylık vakit var, biz girmezsek 
afyonlarımızı satamıyacağız. Ancak bu anlaşma 
1953 yılında yapılmıştır ve kanunda derpiş edil
diği gibi 25 Devlet tarafından tasdik edildi ve 
biz eğer buraya, dâhil olmazsak afyonumuzu sa
tamıyacağız. Bu, aylardan beri değil, yıllardan 
bori malûm olmuştur. Niye zamanında Yüksek 
Meclise gelmemiştir? Mühim olan bu. Yoksa bu
nu yapmaya bugün mecburuz. Evet, süratle 
bir geçici komisyon kurulacaktır. Bir ay zarfın
da bu iş intaç edilecek. Yoksa, afyon satanla
yız. Buna benzer hâdiseler ile Yüksek Meclis 
her gün karşı karşıyayız. 
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Tetkik buyurursanız, gündemdeki önemli 

konular daima öncelikle geçici komisyon tara
fından süratle çıkarılmaktadır. Bu usul sakini
dir. Esas olan; bütün bu müesseselerin normal 
komisyonlarda zamanında incelenerek, mütehas
sıslar tarafından görülerek geçmesidir. Benim 
bugün huzurunuzda üzerinde durmak istediğini 
nokta bu. Yoksa son âna gelinmiş, yumurta 
kapıya gelmişken, huzurunuzda, eğer bu geçici 
komisyona verilerek süratle çıkarılmazsa, eli
mizde mevcut 700 ton afyon var, bunun çıkarıl
ması lâzım. «Bir an önce geçici komisyonda gö
rüşülsün» demek kolay ama bu hale de düşme
mek lâzım gelir. Bu itibarla gerek Hükümetten 
ve gerekse Başkanlık Divanından istirham ede
rim ; bu gibi hallere mahal vermiyelim. Başkan
lık Divanı Hükümeti ikaz etsin. Evet, Geçici 
Komisyon bunu ivedilikle görüşsün diyeceksiniz 
ama «Meclis hassastır, bu yol sakim yoldur, bu
na gitmeyin» diye ikazlarda bulunsun, îstirha-
mım budur, saygılarımla... 

BAŞKAN — Önergeyi okutup oylarınıza su
nacağım. 

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

arası ticaret, toptan ticaret ve istimalinin tahdit 
ve tanzimine dair Ptorokolün onaylanması hak
kındaki kanun tasarısının, müstaceliyetine bi
naen, Ticaret, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Tarım ve Dışişleri komisyonlarından seçilecek 
üçer üyeden müteşekkil geçici bir komisyonda 
tetkikini saygılarımla tasviplerinize arz ederim. 

Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

Millet M'eclisi Başkanlığına 
Konu : 1953 Afyon Protokolünün onaylan

masının uygun bulundurulması muamelelerinin 
çabuklaştırılması. 

23 Haziran 1953 tarihinde Nev-York'-
ta imzalanan «Haşhaşın ekimi ile Afyonun 
istihsal, Milletlerarası ticaret, toptan ticaret, ve 
istihsalinin tahdit ve tanzimine dair Protokol», 
Yunanistan'ın, ahiren, üçüncü müstahsil devlet 
olarak katılma belgesini Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreterliğine tevdi etmesi üzerine, 6 Mart 
1963 günü yürürlüğe girmiş olacaktır. Protoko
lün 6 ncı maddesi afyon ticaretini anılan Proto
kolle taraf olan devletlere inhisar ettirdiğinden, 
bu Protokole derhal katılmadığımız takdirde, 6 
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Mart 1963 tarihinden itibaren afyonlarımızı sa
tamamak gibi bir durumda kalacağımız aşikâr
dır. 

Bahis konusu Protokolün Dışişleri, İçişleri, 
Ticaret, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yardım ko
misyonlarında ayrı ayrı görüşülmesi uzun zaman 
alacağından, onaylanmasının uygun bulunması 
muamelelerinin çabuklaştırılmasını teminen, ka
nun tasarısının geçici bir karma komisyonda in
celenerek ivedilikle Millet Meclisinde görüşül
mesini tensiplerine saygılarımla arz ederim.. 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

BAŞKAN — Efendim, gerek Dışişleri, gerek 
Ticaret Bakanlarının Geçici Komisyon teklifle
ri, aynı mahiyettedir. Teklifleri oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Geçici Komisyona havale edilmiştir. 

-/. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde
mir'in, Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifinin havale edilmiş olduğu içişleri, Sa
nayi, BaAjındırlık, imar ve iskân, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
mürekkep bir Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair önergesi (2/425, 1/183) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
«Türkiye Elektrik Kurumu» kurulmasına mü

tedair kanun teklifimin; Sanayi Komisyonundan 
5 kişi olmak üzere, havale edildiği diğer İçişleri, 
İmar ve İskân, Bayındırlık, Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilecek 3 er kişiden mürekkep, 
bir karma komisyonda görüşülmesini müsaadele
rinize arz ve teklif ederim. 

Kırşehir 
Memduh Erdemir 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Söz is
tiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, teklifinizi izah 
etmek istiyorsanız buyurun efendim. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlar; biliyorsunuz Türkiye'de elektrik 
enerjisi mevzuu, halledilmesi lâzımgelen problem
lerimizin başında gelen bir ana dâva halindedir. 
Bugünkü keşmekeş halinde devam etmektedir, 

Büyük Meclisin kabul etmiş olduğu plân, Tür
kiye'de bir elektrik kurumu kurulmasını ve bütün 
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elektrik enerji meselelerimizin bu kurum tarafın
dan yürütülmesini Öngörmüş ve huzurunuzda ya
pılan bütçe müzakerelerinde de, Hükümet bu ku
rumun zaruretine işaret etmiş, kanun teklifini 
getireceğini buyurmuştu. Bendeniz bu kuruma 

• ait elektrik mühendisliği camiasının görüşlerini 
aksettiren ve kanaatlerinin bir ifadesi olan ka
nun teklifimi hazırlamış ve Yüksek Meclise tak
dim etmiş bulunuyorum. Kanun teklifimin müs
taceliyeti, beş yıllık plânın ve dolayısiyle 1963 t e 
tatbik edilen birinci diliminin zaruri bir icabıdır 
ve müstacel bir mahiyet arz*1 etmektedir. Kanun 
teklifim, altı aded komisyona havale edilmiş
tir: Sanayi, Bayındırlık, İmar ve İskân, İçişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları... Normal prosedürü 
takibettiğimiz takdirde bu komisyonlarda birer 
aydan fazla zaman bekliyecek, dolayısiyle Yüksek 
Meclise en az bu senenin sonuna doğru, bir za
man içerisinde getirmek mümkün olacaktır. Kal-
dıki tasarının bir an evvel görüşülmesi, kanunlaş
ması 5 yıllık plânın tatbikatı bakımından zaru
ridir. Bu itibarla Yüksek Heyet münasip gördü
ğü takdirde; Sanayi Komisyonundan 5 kişi ol
mak üzere, ki, asli komisyon da bu komisyondur; 
diğer komisyonlardan da 3 er kişiden- teşekkül 
edecek bir Karma Komisyonda görüşülmeğidir. 
Mâruzâtım bu kadardır, kabulünü istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde. Sayın II-
hami Ertem. 

ÎLtıAMÎ ERTEM (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım; bu istisnai durum adeta normal 
hale geldi. Bu kanunun da nekadar ehemmiyetli 
olduğu, havale edildiği komisyonlardan belli. 
Meselâ, içişleri Komisyonu sözcüsü olarak ifade 
etmek isterim ki, bu tasarının mahallî idarelerin 
çok zaruri hizmetleriyle, aydınlatma hizmetleri 
ve onun salâhiyetleriyle yakın teması mevcuttur. 
Binaenaleyh, her komisyondan seçilecek, üç kişi
den müteşekkil bir Karma Komisyonda İm mese
lelerin etraflı olarak münakaşa edilmesine imkân 
yoktur. Bu sebeple her hâdisede böyle müstace
liyet kabul edersek o zaman İçtüzüğün başka ha
le sokulması lâzım. Binaenaleyh, normal olarak 
komisyonlara gitsin ve çok mühim olan bu tasarı 
veya teklifin, ehemmiyetiyle mütenasip olarak 
bütün komisyonlardan geçmesinde zaruret var
dır. Bendeniz bunun bu sebeple aleyhinde bulu
nuyorum. 

Hürmetlerimle... 
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BAŞKAN — Sayın Ataöv... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlar; Memduh Erdemir arkadaşımız, mem
leketin çok ana dâvalarından birini ilgilendiren 
bir tasarıyı Geçici Komisyonda görüşmeyi ister, 
ve bunun için de plânda yapılmış olan müzakere
lerden ve plânın muhteviyatından esbabı mucibe 
gösterir'.- Hükümetin de, tahmin ediyorum bu 
elektrik kurumu hakkında bir hazırlığı olsa ge
rek, Sayın Sanayi Bakanı birkaç defa bu kürsü
den bütçe müzakereleri sırasında bunu ifade et
mişti. Hükümet de böyle bir tasarı getireceğine 
göre, yahut da Hükümet plânın tahakkuku için 
böyle bir tasarıyı getirmek mecburiyetinde oldu
ğuna göre, bu iki tasarı birleştirilecektir. Bunun 
yanında Meclisimizin bütün komisyonları en 
fazla yirmi kişidir. Şu ana kadar kurulmuş 25 -
26 tane Geçici Komisyon vardır. Her komisyon 

bu geçici komisyonlara üye vererek, kendi esas 
mevcudiyetini, nüvesini kaybetmiştir. Bugün 
Tapulama Kanunu müzakeresinin yapılmakta ol
duğu Karma Geçici Komisyona gittim. 9 kişilik 
Geçici Komisyonda, 5 kişi Tapulama Kanununu 
müzakere etmek için, saatlerce ekseriyeti bula
lım diye beklediler. Bu orada sözcü olan Sayın 
Mustafa Uyar arkadaşımız da Adalet Komisyo
nunda işi olduğu için gitti. Beş dakika orada 
vazife yaptı, beş dakika da Geçici Komisyona ge
lerek vazife yaptı,_ Tabiîdir ki elinde bir kuvvet 
olmadığı için hiçbir vazife yapmadı olarak kabul 
ediyorum. Çünkü bir insanın iki yerde birden 
çalışması mümkün değildir. Bu bakımdan artık 
bu geçici komisyonlara bir son verip esas komis
yonların nüvesini bozmaktan uzak kalmak zaru-
retindeyiz. Artık Hükümet de bir elektrik ka
nun tasarısı getireceğine göre Memduh Erdemir 
arkadaşımız bu teklifini geri alsın; Hükümet ta
sarısı ile birlikte bu önemli kanun, bütün normal 
komisyonlardan geçsin ve artık sayın arkadaşı
mız ve Hükümet bundan sonra konuşulacak ka
nunlar için bira* evvelki konuştuğumuz Afyon 
Kanunu gibi çok müstacel olmadan Geçici Ko
misyon teşkili yoluna gitmiyelim ve vazifemizi 
daha esaslı olarak yapm iş ol alını. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir ve tekli
fin reddini istiyorum. Sevgili arkadaşlarım. 

MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Söz 
istiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Bunun üzerinde bir defa konuş

tunuz, aleyhinde de konuşuldu; eğer geri alma
ya dair konuşacaksanız söz veriyorum. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Geri 
almak değil efendim, arkadaşlarını .tarafından 
yanlış anlaşılmasın.. 

BAŞKAN — Usul bakımından aykın olmakla 
beraber vuzuh peyda etsin diye söz veriyorum. 
Memduh Bey.. Demin ki konuşmalarınızı tek
rar etmeyiniz. . 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar; takrir aleyhinde konuşan 
muhterem arkadaşımız, bu kanunun son derece 
önemli olduğunu ifade buyurdular: Hususiyle, 
Sayın Ilhami Ertem arkadaşımız, bunu belediye
lerin aydınlatma meseleleriyle ilgili gördüler ki, 
bu, valilikten gelmelerinin bir alışkanlığı netice
sidir. 

Bu memleketin sanayi politikası ile memleke
tin sosyal, kültürel, hattâ zirai kalkınması ile 
ehemmiyeti bakımından mühim bir kanun telâk
ki ediyoruz. 

Bu itibarla, bu kanunun normal komisyonlar
da görüşülmesi için kaybedeceğimiz zaman, mem
leketimiz için. hayırlı değildir, iyi değildir. Bu 
sebeple, Hükümetin zaten kanun tasarısı hazır-. 
mış, bu komisyon teşekkül edip çalışmaya başlı-
yana kadar o da gelebilir. Her ikisi komisyonda 
birleşir ve telif edilip görüşülebilir. Bu itibarla 
komisyonların zaten adedi mahduttur. Normal 
"komisyonlar, Karma Komisyona üye vermek su
retiyle çalışmıyor, şeklindeki iddialar da bence 
yerinde değildir. Çünkü, hepsinin çalışma gün
leri ve saatleri birbirinden farklıdır. Biz, ne ka
dar burada konuşursak konuşalım, Geçici komis
yonlar zaruri olduğu zamanlarda kurulmakta 
devam edecek ve bunun önüne bir türlü geçemi-
yeceğiz. Esasen Karma Komisyonu kurulması 
İçtüzüğün hükümlerindendir. Binaenaleyh, İç
tüzük hükümleri kaldırılmadıkça bir karma ko
misyon kurulmasın, şeklindeki .beyanları ben ye
rinde bulmuyorum. Eğer Yüksek Heyetinizin 
tasvibine mazhar olursa memleketin bu önemli 
bir meselesine Büyük Meclis bir parmak basmış 
olacaktır. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Memduh Erdemir'in Ge
çici Komisyon teşkili hakkındaki önergesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyeıı-
ler... Geçici komisyon teklifi reddedilmiştir. 
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5. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-

du'nun, Erzincan'da yeniden yaptırılacak mes
kenler hakkında 5243 sayılı Kanunun birinci 
maddesine geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin geriv eritmesine dair önergesi 
(2/135, 4/184) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Erzincan'ın imarı ve ray hattı üzerine kuru

lan mahallelerin nakil, gerekse ıslahı hususunu 
Hükümetimiz 7269 numaralı Âfetler Kanunu 
içerisinde mütalâa ederek ve dâvamızı benimse
yip, bu sene de bütçeye ilk tahsisatı koydukla
rından 12 . 2 . 1962 tarihinde 5243 numaralı 
Kanuna ek kanun teklifimi (2/135) geri alıyo-

- rum. 
Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla rica 

ederim. 
Erzincan 

Zeynel Gündoğdu 

BAŞKAN — Gündeme alınmadığı için arka
daşımızın istekleri yerine getirilmiş, kanun tek
lifleri geriverilmiştir. 

6. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/524) 

BAŞKAN — Bir istek, izin talebi var... Onu 
okutuyorum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 20 . 3 . 1963 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar, 28 gün, 
mazeretine binaen, 18 . 3 . 1963 tarihinden iti
baren, 

Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu, 15 gün, 
mazeretine binaen, 12 . 2 . 1963 tarihinden iti
baren, 

Gümüşane Milletvekili Halis Bayramoğlu, 1 
ay, mazeretine binaen, 18 . 3 .1963 tarihinden iti
baren, 

Kars Milletvekili Kemal Okyay, 14 gün, ma
zeretine binaen, 18 . 3 .1963 tarihinden itibaren, 
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Niğde Milletvekili Asım Eren, 15 gün, ma

zeretine binaen, 19 . 3 .1963 tarihinden itibaren, 
BAŞKAN—İzinleri teker teker okutup oy

larınıza sunacağım. 
Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar, 28 gün, 

mazeretine binaen, 18 . 3 . 1963 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu, 15 gün, 
mazeretine binaen, 12 . 2 . 1963 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümüşane Milletvekili Halis Bayramoğlu, 1 
ay, mazeretine binaen, 18 . 3 .1963 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kars Milletvekili Kemal Okyay, 14 gün, ma
zeretine binaen, 18 . 3 .1963 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Niğde Milletvekili Asım Eren, 15 gün, ma
zeretine binaen, 19 . 3 .1963 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Memleketimizin Doğu ve Güney - Do
ğu bölgesinde köy, kasaba içme suları ile kü
çük sulama işlerinin tetkiki için kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi (10/10, 10/11). 

BAŞKAN — Bâzı önergeler var, okutuyo
rum arkadaşlar. Gecikmiş olmalarına rağmen 
arkadaşlarımız vermişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 
Doğu ve Güney - Doğu bölgesinde köy, kasa

ba içme sulariyle küçük sulama işlerinin tetkiki 
için kurulması kabul edilen araştırma komisyo
nunun tetkik edeceği vilâyetler arasına Muş, 
Bitlis ve Bingöl illerinin de ithalini arz ede
riz. 20.3.1963 

Bitlis Muş 
Nafiz Giray Sait Mutlu 

Muş 
Sami öztürk 
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Yüksek Başkanlığa 

Geçen Birleşimde kurulmasına Yüksek Mec
lisçe karar verilen Doğu ve Güney - Doğu ille
rinin köy ve kasaba içme suları ile küçük sula
ma işlerinin daha müstacel ve rasyonel bir ş e 
kilde yürütülüp gerçekleştirilmesi için kurula
cak araştırma komisyonu görevleri arasına Bit
lis ilinin de ithalini reye konmasını arz ve tek
lif ederim. 

20. .3 . 1963 
Bitlis 

Müştak Okumuş 

Sayın Başkanlığa 
Millet Meclisinin ellidokuzuııcu Birleşiminde 

Gaziantep Milletvekili Sayın Ali İhsan Göğüs 
ile Urfa Milletvekili Sayın Atalay Akan'm, 
Güney - Doğu ve Doğu illerimizi teşkil eden Ga
ziantep, Adıyaman, Mardin, Diyarbakır ve Si
irt'te köy ve kasaba içine suları ile küçük sula
ma işlerinin, daha müstacel ve rasyonel .bir şe
kilde yürütülüp gerçekleştirilmesi maksadiyle 
kurulmasına karar verilen Meclis Araştırma Ko
misyonunun çalışma sahasına Erzincan ilinin 
de ithalini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Erzincan 
Hüsamettin Atabeyli' Naci Yıldırım 

Sadık Pcrinçek .Zeynel Gündoğdu 

Sayın- Başkanlığa 
Doğu illerinin küçük sulama ve içme suyu 

konusunda araştırmaya tabi iller arasına her ba
kımdan mahrum 'Gümüşane ilinin de dâhil edil
mesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Gümüşane Gümüşane 
Necmeddin Küçüker Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fethi-Ülkü. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arka

daşlarım, Anayasanın büyük Meclise verdiği bir 
yetkiyi kullanırken,-yerinde kullanmak en doğ
ru usuldür. 

Geçen gün birkaç arkadaşımızın takriri var
dı. Bunun üzerine bir heyet teşkili kararlaştırıl
dı ve gruplardan adaylar bildirilinceye kadar 
talik .edilmiş bulundu. Şimdi bunun üzerine 
arkadaşlar ayrı ayrı kendi bölgelerine de bu 
tahkik heyetinin gitmesi için takrirler verdiler. 
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Arkadaşlarımız itimat buyursunlar; eğer bu 
takrirlerin verilmesi gerekirse, Büyük Millet 

.Meclisi yalnız doğu bölgelerinin değil, bütün 
Türkiye'deki bölgelerin üzerine eğilmesi ve ha
kikaten bütün mahrumiyet bölgelerine gönde
rilmesi hususunda gereken tedbirler tesbit edil
di. 

Meclisin burada alâka göstermesi lâzımge-
len yer Tunceli'dir. Asırların ihmalini üsünden 
silmek için ancak Büyük Meclisin alâkasına 
muhtaç bir yerdir. Yalnız dikkat buyurıılursa, 
şu âna kadar tarafımızdan bir takrir verilme
miştir; sırf Büyük Meclisin bu konuda geçen 
gün birkaç arkadaşımızın isteklerinin yerine 
gelmesi hususunda daha geniş imkân vermiş ol
mak için. Ama, madem ki, bu kadar vilâyetler
den yalnız muhtaç durumda Tunceli kaldı, mü
saade buyurun da hem diğer arkadaşlarımızın 
da arzuları yerine gelsin, kendi takrirlerini geri 
alsınlar, müşterek bir takrirle bütün Doğu vi
lâyetlerini tarayacak bir heyet için umumi ve 
şâmil bir takrir vermiş bulunalım. Yoksa ben 
de şimdi derhal Tunceli için böyle bir takrir 
vermeyi düşünüyorum ve hem de hazırlanmış 
bulunuyorum. Elâzığ, Bingöl, Tunceli... Esasen 
hepsi, için verilmiştir. Tunceli'ni mahrum bı
rakmamak için Doğu vilâyetleri denilmelidir 
veyahut gcçenki takrirlere inhisar ettirilmeli
dir. 

BAŞKAN — Filhakika geçen birleşimde bu 
mevzu ele alınmış, Meclis Araştırma Komisyo
nunun kaç kişiden olacağı da tesbit edilmiş, 
müddet de tâyin edilmiş idi. Namzetler 
bildirilmediği için seçime geçemedik. Arkadaş
larımız kendi vilâyetlerinin de .durumunu tetkik 
ettirmek istiyorlarsa ö birleşimde bunu bildir
meleri lâzımgelirdi ki, müddeti ona göre tâyin 
ve adedi ona göre tesbit edelim. Bununla bera
ber biz gelen önergeleri pek tabiî sıra ile okutup 
oylarınıza sunacağız. 

SAFFET EMÎNAĞAOĞLU (Artvin) — 
Söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. Bakıyorum herkes 
kendi vilâyetinden bir şeyler istiyecek. 

SAFFET EMÎNAĞAOĞLU (Artvin) — 
Muhterem arkadaşlarım, hatırlarsınız ki, geçen 
sene bu zamanlar idi. Doğu - Karadeniz illeri 
için himayeli buğday satışı hakkında teklifte 
bulunmuştum. Ve bu teklifim Heyeti Umumi-
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yece kabul edilmiş, seçimlere sıra gelmişken nasıl 
olduğunu ben de bilmiyorum; evvelce verilmiş 
olan karardan sarfınazar edildi. Bir teklif ileri 
sürüldü ve bu teklif kabul edildi. Bendeniz bun
dan çok müteessir olmuştum, hakikaten ıstırap 
duymuştum. Ama zaman geçtikçe Meclisin geçen 
sene bugünlerde verdiği bu kararı simdi takdirle 
yâdedilmeye hakikaten hak kazandı. Sebebine 
gelince; bu gibi teklifler ardı arası kesilmjyen 
yeni teşebbüsleri meydana çıkarmıştı. Böyle gö
rüyoruz, gördük. Her arkadaş haklı olarak ken
di vilâyetini böyle bir muameleye tâbi tutulma
sını, gidecek olan heyetin kendi vilâyetinde in
celeme yapmasını istemekte ve istiyecektir. Ben
deniz de bunlardan bir tanesiyim. 

Binaenaleyh, bu gibi hâdiselerin tevali etme
mesi için, böyle nahoş hâdiseleri sönlemek mak-
sadiyle, geçen sene olduğu gibi, bendeniz de bir 
evvelki celse verilmiş olan kararın kaldırılmasını 
ve Güney - Doğu veya Doğu illerine hususi ola
rak bir inceleme yapmak üzere belli bir heyetin 
gönderilmesine lüzum olmadığını teklif etmekte
yim. 

Sebebine gelince, sayın arkadaşlarım, plânlı 
bir devreye girdik. Hangi vilâyetlerde, hangi iş
lerin yapılacağı hepimizin malûmudur. Takdir • 
edersiniz ki, göndereceğimiz heyet, plâna ve 
programa alınmamış bir işin lüzumuna dahi işa
ret cts<*, bunu programa, plâna ithal etmek ve 
buna tahsisat ayırtmak mümkün olmıyacaktır, 
Bu itibarla kendi kendimizi müşkül vaziyete 
sokmaktan, vaktimizi zayi etmekten ise, bu gibi 
küçük işlerden, küçük hesaplardan sarfınazar 
edilmesini hassaten istirham ediyorum. 

Bu maksatla bir takrir sunuyorum. Takriri
min kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN —• Şayet takririniz, verilmiş kara
rın kaldırılmasını istiyor ise, bu olmaz. Karar 
verildi, bu heyet gidecektir. 

SAFFET EMÎNAĞAOĞLU (Artvin) — 
Efendim, geçen sene de aynı hal vukubulmuştu. 

BAŞKAN — Beyefendi karar verilmiş kaldı
rılmaz. Şimdi iki önerge daha var, onları okutu
yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy içme suları için Güney Doğu - Anadolu 

ve Doğu - Anadolu bölgesinde tetkikat yapmak 
için kurulacak heyetin tetkik sahasına her bakım
dan geri kalmış ve hakikaten tetkika muhtaç 
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Çankırı İlinin de alınmasını saygı ile arz ve istir
ham ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Şaban Keskin 

Sayın Başkanlığa 
Sulama işinin tahkiki işiyle görevlendirilecek 

Meclis Tahkik Heyetinin etüt sahasına Tunceli'-. 
nin de ithalini ve böylece bütün Doğu illerinin 
incelenmesinin oya konmasını saygılarımla rica 
ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Fethi Ülkü-

BAŞKAN — Saffet Eminağaoğlu arkadaşı
mızın da bir takrirleri'vardır. Ama, demin söy
lediğim gibi, heyetin gönderilmesine lüzum olma
dığına dairdir. Bunu dün bildirmeleri lâzım idi, 
o kararı almazdan evvel, (Bu heyetlerin gitme
sine lüzum yoktur, binaenaleyh, gitmemeleri lâ
zımdır) demeleri icabederdi, Dün karar alındı
ğına göre önergelerini okutmuyorum. 

SAFFET EMİNAĞAOĞLU (Artvin) — 
Müsaadenizle kısaca tavzih edeyim. 

BAŞKAN — Tavzihe lüzum yok, anlaşılıyor. 
SAFFET EMİNAĞAOĞLU (Artvin) — 

Bir başka mâna sezilmiş gibi bir -şey hâsıl oldu
ğu için tavzih edilmesi lâzım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun, 
başka mânada anlaşılmasın. 

SAFFET EMİNAĞAOĞLU (Artvin) — Sa
yın arkadaşlarım, çok iyi hatırlıyorum, eğer 
hafızam beni yanıltmıyorsa, ki yanılttığını zan
netmiyorum; geçen sene de karar verilmiş, ya
ni heyetin gönderilmesi karar altına alınmış ve 
seçime dahi geçilmişken, her nedense ikinci bir 
takrir verildi ve bu takrir üzerine Heyeti Umu-
miyeniz evvelki kararından rücu etti. Hâdise 
bundan ibarettir ve zabıtlarda da aynen var
dır. 

Binaenaleyh, Sayın Başkanlık Divanının ile
ri sürdüğü sebebi bir türlü anhyamıyorum. Di
yorlar ki ; «Karar alınmadan evvel böyle bir 
takririn verilmesi lâzım gelirdi.» Hayır arka
daşlar, bir teamül mevcuttur. Geçen sene ka
rar verilmiş, seçime geçilmiş ve iki, üç defa 
da oylama yapılmıştı. İkinci bir' takrir, yani 
benim takririme muvazi bir takrir Heyeti Umu-
miyenin oyuna sunulmuş ve evvelki karardan 
rücu edilmişti. Vaziyet budur. Evvelki teamü-
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lün dışına çıkılmamasını istirham ederim ve 
takririmin oya sunulmasını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Müsaadenizle hatırımda kaldı
ğına göre, arkadaşıma cevap vereyim. Karade
niz ve civarı vilâyetlerde tetkikte bulunmak 
üzere bir heyet kurulmasına karar alınmıştı. 
Fakat Orta - Anadolu için bir türlü nisap te
min edememiştik. Aranan nisap temin edilme
diği için bir önerge verildi ve heyetin tetkika 
gitmesinin arzu edilmediği ifade edilerek, bu 
tetkikin yapılıp yapılmamasının oya sunulması 
istendi. Bu sebeple kabul edilmedi. Benim ha
tırımda kaldığına göre..; 

SAFFET EMİNAĞAOĞLU (Artvin) — Öy
le değil efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika beni dinleyin. Dün 
nıevzuubahsolan Doğu, Güney - Doğu ileri tet-
kikatı bahsine gelince, arkadaşlarımız etüt etti
ler, konuştular, buraya bir heyetin gönderilme
sini arzu- ettiler. Şimdi o beş kişilik heyetin git
mesi için seçim yapacağız. Mütaaddit birle
şimlerde bunda da nisabı temin edemezsek, tek
rara lüzum yoktur, istemiyorlar arkadaşlar di
ye bir önerge gelirse, o zaman mevzuubahs-
olur. Şimdiden dün alınmış olan kararın tatbi
katına geçmeden kaldırılması hakkındaki talebi 
oya koyamam. 

Arkadaşlar bir takrir daha geldi, bu da Kü
tahya için. Zannederim, bütün vilâyetler için 
sıra ile gelecektir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kütahya Vilâyetinin de tetkik edilecek vilâ

yetler arasına ithalini arz ve teklif ederiz. 
Kütahya Kütahya 

Sezai Sarpaşar Ali Erbek 
Kütahya Kütahya 

Ahmet Bozbey Mehmet Kesen 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, Anadolu'nun birbirinden geri kal
mış vilâyetlerinin milletvekilleri haklı olarak bu 
takrirleri veriyorlar. Sayın Başkan usul ola
rak bugün i'eye koyamıyorsa da, hakikaten tat
bikat bunun bütün Türkiye'ye şâmil olacağını. 
göstermektedir. Bugün esasen milletvekilinin 
vazifesi, kendi bölgesindeki mevzuları Yüksek 
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Meclisin huzuruna getirmektir, icra organı olan 
Hükümetin huzuruna getirmektir. Bu maksat 
için de milletvekillerine yolluk tahsisatı veril
mektedir. 

Şimdi bütün Türkiye'nin veya yarısının bu 
maksatla bir heyet tarafından tetkik edilmesi 
normal bir tetkik imkânı vermez. Çünkü, bu 20 
vilâyetin üç milletvekili tarafından tetkik edil
mesi demektir. Milletvekillerinin vilâyet mer
kezlerine kadar turist gibi seyahat yapmaları 
demektir. Orada vali ve nafıa müdürü ile gö
rüşeceklerdir. Halbuki, bu mevzular vilâyetle
rin kendi milletvekilleri tarafından biliniyor, 
Hükümet muttali, imkânsızlıklar veyahut imkân 
nisbetinde yapılıyor. Bugün her vilâyetin en 
âcil dâvalarının kendi arasındaki bir milletve
kili ile dile getirilmesi veyahut Meclisin içinden 
gitmeden dahi bugün her vilâyetin su mevzu-
unun burada dahi ele alınması mümkündür. Bu
gün milletvekili olarak hepimiz kendi vilâyeti
miz içindeki içme su mevzularını ve diğer mev
zuları biliyoruz. Hükümet de buna- muttalidir. 
Hakikaten tüzük bakımından imkân yoktur. 
Fakat bugün Meclisin tutumu, arkadaşların 
âdeta birbirleriyle yarış etmesi gibi bir durum 
husule getirdi. 

Meselâ, bu vilâyetlerin içinde benim kendi 
vilâyetim de var. 'Yani milletvekillerine verile
cek harcırah'yerine bu vilâyetlerin herbirine bir 
köy içme su parası gönderilse daha faydalı olur 
zannediyorum. (Bravo sesleri, alkışlar.) Bu-ba
kımdan netice, galiba haklı olarak Yüksek He
yeti âdeta birbirleriyle yarış eder bir duruma 
getiriyorsa da, bu mevzular esasen imkân nisbe
tinde plânda ele alınmış durumdadır. Bir za
man Yüksek Meclis sabretmelidir. Şayet plân
da bu mevzuun tatbik edilmediği görülür ise, 
Yüksek Heyetiniz Hükümet hakkında genel gö
rüşme veya istihzan takriri verip bunu görüş
mek ve murakabe etmek durumundadır. Bun
dan böyle verilecek takrirlere itibar edilmeme
sini ; hattâ daha evvelkilerin de bu takrirler do-
layısiyle bir nevi abesle iştigal gibi bir durumu 
hâsıl oluyor. Bunların da kabul edilmemesini 
rica ederim. 

Şimdiye kadar önümüzde ciddi kanun tek
lifleri var iken vilâyetler için komisyonlar teş
kil ederek, geniş bir mebus kütlesini bildikleri 
bölgelere bu mevzu dolayısiyle fuzuli olarak 
Anadolu'da dolaştırmak lüzumu hâsıl olur, bu 
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da Meclis hizmetlerini baltalar; Bu takrirlere 
itibaredilmemesi gerekir. Bizatihi bu takrirle
rin kendi dâvalarını baltaladıklarına ben ka-
aniim, 

Hürmete rimle. 

BAŞKAN -•- Efendim, iki tane daha takrir 
var onları da okutup Bayındırlık Bakanına söz 
vereceğini. 

Sayın Başkanlığa 
Güney - Doğu ve Doğu illerindeki içme ve 

küçük sulama işlerini tesbit için bir heyet ku
rulmasına karar verilmiş olduğundan bu illere 
Aartin'in de ithalini arz ve teklif ederim. 

Artvin 
Saffet Eniinağaoğiu 

Muhterem Başkanlığa 
Tetkik edilecek vilâyetler arasına Sinop'un 

da dâhil edilmesini teklif ederini. 

Sinop Mi İle vekili 
Mustafa Kaptan 

Yüksek Başkanlığa 
Geçen yıl vu'kubulan kuraklıktan en çok 

zarar gören Orta - Anadolu bilhassa Yozgat ili 
halkının açlık ve susuzluktan çektiğini Hükü
met dahi takdir etmiş yemeklik tevzii cihetine 
gitmiştir. 

Doğu ve Ciüney - Doğu illerinde yapılacak 
içme suyu tetkik heyetinin Yozgat ilini de ziya
ret etmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Yozgat Milletvekili 

Veli Uya • 

Sayın Millçt Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 4 ncü maddesindeki araştırma he

yetinin görevine Adana, Hatay ve Mersin vilâ
yetlerinin de ithalini arz ve teklif ederim. 

Saygı ile 
Adana 

Kemal Sarıibrahimoğîu 

BAŞKAN —- Efendim, Kemal Karan arkada
şımızın da teklifleri var. Onu, aflarma mağru-
ren okutmıyacağım. 0, bütün Meclis tarafından 
bütün Türkiye'nin araştırılmasını istiyor. O za 
man, burada kimse kalmayacağına göre, çalışı
lanı az. önergelerini okutmuyorum.. 
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Buyuran Bayındırlık Bakanı îlyas Seçkin. 
BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlar; 
1963 malî yılı bütçesinin tümü üzerinde (gö

rüşmeler cereyan ederken grup sözcülerinden 
'bir muhterem arkadaşımızın Güney - Doğu il
lerinde içme suyu meselesini tetkik etmek üzere 
Meclis adına bir komisyon teşkil edilmesi tekli
fi ve onu takiben de diğer muhterem arkadaşla
rın hu konudaki teklifleri tevali etmektedir. Dün 
Büyük Meclisin kalbul ettiği birinci ve ikinci 
takrirler üzerine Gaziantep, Urfa, Mardin, Di
yarbakır ve Siirt illerinde hu konuda tetkikat 
yapmak üzere bir heyet teşkili kabul edilmişti. 
O takrir kabul edildikten sonra bütün milletve
kili arkadaşlarım kendi seçim bölgelerine ait 
tetkiklerin de hu heyetçe yapılması için teklif
ler yapmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, köy içme suyu ve 
bir takrirde 'bahsedildiği şekilde küçük sula
ma işlerinin tetkik edilmesi konusu 5 Yıllık Dev
let Plânının Mecliste müzakeresi sırasında enine 
boyuna konuşuldu ve 1963 icra programında 
köy içme suları için 81,'5 milyon liralık ödenek 
kabul edildi.. Geçen sene de boru stoklan ve ge
çen seneden iptal edilmemiş tahsisat bakiyeleri 
ile birlikte 90 - 95 milyon liraya baliğ olacak bu 
tahsisatın hanıgi illere, hangi köylere tahsis 
edileceği de bu senenin icra programında göste
rilmiştir. Muhterem milletvekili arkadaşlarıma 
da Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün bu 
neşriyatını kısa zamanda intikal ettirmek üze
reyiz. 

Muhterem 'arkadaşlarım, doğrudur, Güney -
Doğu illerinde büyük mikyasta içme suyu sı
kıntısı vardır. Kars'ta da vardır, Hasan Erdo
ğan arkadaşımın dediği ıgibi. Ben size, garip 
gelir, bir hâdise anlatayım : Türkiye'nin en 'a>z 
içme suyu olan bölge İzmir'in Çeşme yarım
adası. En Garp'ta. Güney - Doğu illerimizden 
daha az içme suyu olan bir bölgemizdir İzmir'in 
Çeşme yarımadasıdır. Bu arada hepimizin pek 
çok su olduğunu zannettiğimiz Doğu - Karade
niz illerinde köy içme suları meselesi büyük bir 
dâvadır. Bura köylerinin dağınık olması \ akar 
sularının az bulunması ve erozyon dolayısiyle 
suların derelere çabucak akması sebebiyle bu, 
o bölge içme sularının azalmasına sebebolmuştur. 
Bendeniz de bundan bir ay evvel vazife gezisi
ne çıkıncaya kadar bu havali sularının çok ol-
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duğunu zannederdim. Orada içme suyu dâvası 
mühim bir konudur ve Devletin hemen el at
ması lâzımgelen bir konudur. 

'Binaenaleyh Edirne'den Kars'a ve Nusay
bin'den Çeşme'ye kadar vatanın her 'köşesi iç
me suyu problemiyle ikarşı karşıyadır. Tefer
ruat üzerinde durmak istemem, 31 000 ünite 
köyün içme suyu tesislerinden mahrum olduğu
nu Meclisi Âliye çeşitli vesilelerle Hükümet adı
na ifade etmiştik. 

Şimdi bu vaziyet kadısında arkadaşlarımın 
verdikleri takrirler üzerine, ki bu takrirlerin 
tevali edeceği anlaşılıyor, bir heyet kurmakta 
fayda yoktur. Geçen sene filhakika bir mesele 
için kuraklık dolayısiyle kredili buğday satıl
ması konusunda böyle bir karar alındı, Saffet 
Emin Ağaoğlu 'arkadaşımın fikrine aynen işti
rak ederim, fakat bu takrirler tevali ettiği ve 
tatbik kabiliyeti bulunmadığı, seçimlerde güç
lük çekildiği ve sonradanı aktüalitesini kaybetti
ği için bu konudan Meclisi Âli sonradan dön
mek mecburiyetinde baldı. 

Şimdi, burada yapılacak iş, tasvip buyur
duğunuz .'iıtimadettiğiıniz Hükümet ıi<cra prog
ramı 'üzerinde enine boyuna 'genel 'görüşme açı
lır, tahkikat açılır. Ama bir 'memleket şümul 
bir meselenin tetkiki için burada mıebus he
yetlerini vilâyetlerde Evliya 'Celebi gibi dolaş
tırmaya lüzu.ım yoktur. 'Saffet Eminağaoğlu ar-
ıkadmşımTz haklıdır. Hasam. Erdoğan haklıdır. 
Erzincan susuzdur doğru ama Ankara'nın köy
leri de susuzdur, en çok susuz olan yerlerden 
biri Çankırı'dır. Amasya, Zonguldak susuz
dur. Hattâ İstanbul'un 15 'kilometre açığında 
susuz ]^'6y var. Onun için meseleyi Ibölıgevi ma
hiyetinden çıkaralım. İzin verin, Hükümet ic
ra programını tatbik etmeye başlasın. Muvaf
fak olamadığı takdirde büyük hüküm Mecliısi1 

Âlinindir. !Bu mevzuda münakaşa edilir, Mec
lis tahkikatı açılmaısı istenir, 'gensoru, verilir, 
her şey istenile'bilir. Ama bu yoldaki tevali et
mesin. Meclisi. Âli, Emin-ağa-oglu arkadaşımızın 
söyledikleri 'gibi, ittilbaz ettiği karardan rücü 
ederse isabetli hareket etmiş olur. Hürmetle 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Zeynel 'Gündoğdu. 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Muh

teremi arkadaşlarım. 
Evet vatanın her köşesi müsavidir, .bunlar 

yalnız lâfta 'müsavidir. Tatbikatlarda katiyen 
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böyle değildir. Bugün Güney - Doğu için bâzı 
zorlamalarla 'kargı karşıya kalıyorsak, hususi 
heyetler göndermeyi oradaki İstırapları yerin
de .görmeyi talebediyorısak bunların hepsinde 
asırların ihmali ve ıstırabı yatmaktadır da zor
lamalarımız ondan ileri •gelmektedir. 

Muhterem Vekil Bey; «evet 'Erzincan susuz
dur, ama Ankara'nın filân »köyü de susuzdur» 
buyuruyorlar. Doğrudur. Fakat şimdi kendile
rinden bir sualim var: Doğu'nun bugünkü ıs
tırapları karşısında, umumi olarak kalkınmaya 
muhtaçolduğu hepimizce malûm iken, efendim 
(Jamkırı'nın şu köyü de Ibu 'vaziyettedir, Anka
ra "nın falan köyü de İm vaziyettedir, gibi ma
zeretler mi ıgetirecekler? Ankara'da yolsuz köy 
varsa, susuz 'köy 'varsa 'bunların miktarını açık
lasınlar. Ankara'da kaç iköy «susuzdur, kaç' 
'köy 'Siirt'te, Diyarbakır'da yolsuzdur, susuzdur. 
Bunu 'bilelim bir mukayese yapalım da ondan 
sonra karar* verelim. Bugün Haydarpaşa ile 
İstanbul arasından trenler işlemektedir. Kilo
metre hesabı ile birinci mevkie, ikinci .mevkie 
aynı parayı ödiyeıı vatandaşlar 'gıcır gıcır, lüks 
vagonlarda seyahat ederken, Doğu'da işliyen 
trenin perişan halini orayı 'gezen, oraya seya
hat eden herkes bilmektedir. 'Müsavaat bu mu
dur? 

(BAŞKAN — Ne alâkası var 'Beyefendi? 
ZEYNEL ÖÜNDOĞDU (.'Devamla) — Bir 

misal daha vereceğim. 
'BAiŞKAN — teme suları başkadır, trenler 

meselesi başkadır. 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) —Erzin

can'ın, Erzurum'un altı ay kışı vardır. İzmir'in, 
İstanbul'un üç ay <kışı vardır. Fakat izmir'de
ki vatandaş, İstanbul'daki vatandaş senede 1,5 -
2 ton kömür -alır, Erzincan'daki 'vatandaş 300 
kilo kömür alır. Adalet bu .mudur? Müsavat is
tiyoruz. iBu 'gibi zorlamalarımız bundan sonra 
olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, nıevzuumuz köy içme 
suları hakkındadır, siz başka mevzulara dal
dınız. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — Gide
cek heyetler; .bize, Hükümete 'malûmat getire
cek, gelecek, seneki plân tatbikatı için dokü
manlar verecektir. 'Bunlara göre 'gelecek sene
nin dertlerine parmak 'basılacaktır. Onun için 
'bendeniz de 'heyetler kurulmasını istirham' edi
yorum, hürmetlerimle. 
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I BAŞKAN — «ayın Kemal Karan. 

MUSTAFA KEMAL KARAN »(Anıasya) — 
Arkadaşlarım bu mevzu ilk defa geçen sene 
Karadeniz vilâyetlerine gidecek bir Iheyet için 
ortaya atılmış ve ben de ilk defa burada mu
halefet etmiş 'bir arkadaşınız olarak arkadaşla
rımın da husumetini toplamıştım. Büyük Me«-

I tisin böyle bölgelere heyetler seçmesinin, Mec
lis Umumi Heyetinin bâzı bölgelere ehemmiyet 
veriyor, şeklinde efkârı umumiyeye aksetmesi 
karşısında doğru bulmuyorum. 'Meclisin içme 
suları 'konusunda ne kadar 'hassas olduğunu ve-

I rilen bu takririn kabulü bize göstermiştir. Na
fıa Vekilli de vaziyeti izah etmiştir. Meclisin bu 

I hususta ne kadar hassas olduğu bu şekilde an
laşılmıştır. •Binaenaleyh Bakanı bu şekilde kuv
vetle denetleyeceğinin Ibir işareti olarak kabul 

I edelim ve 'heyet 'kurmaktan vazgeçelim. ıMec-
I Tisi bu yola sokmaya mâni olalım. Bu iyi bir 

gelenek değildir. Türkiye'nin Şarkı, Garbı, or-
I tası yoktur. Her yerde içme suyu dâVası, her 

yerde su dâvası vardır. Ben de yarın Amas
ya'yı katarsam, öbürü (Samsun'u katarsa, bu 

I memleketi hüdüimetlerle değil, ancak Meclisin 
kurduğu heyetlerle idare etmek ımöc'buriyetrnde 

I kalacağız. 'Bu memleketi idare edecek Hükü-
I m eti »vardır, onu denetliiyecek (Meclisi vardır. 
I tçme suyu programında yer almıştır ve Hükü-
I met içme suyu programını yeni ilân etmiştir. 
I Daha. tatbik safhasına girmemiştir. Tatbikat 

safhasına girsin, Hükümet faaliyetini 'göster
sin, ondan sonra Meclis denetleme vazifesini ifa 

I etsin, yerine 'getirsin. Fakat bu program daha 
I tatbikat safhasına girmeden onun denetlenmesi 
I için, heyetler kurarsak icranın faaliyetini önle-
I miş oluruz. Onun için bu heyet kararından, 
1 gecen sene emsalinde olduğu gibi vazgeçilme

sini ve riyasetin bunu yüksek reylerinize arz 
etmesini ve 'bu meselenin burada kapanmasını 
arz ve teklif ediyor, 'hepinizi hürmetle selâmli-
yorum arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL ^ARİİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlar im, demokratik idare, halk 
idaresidir, mümessilini daima içinde görmek 
ister. (Evet, Sayın Nafıa Vekili bu hususta bir 
programın, bir plânın yapıldığını söylediler. 

I 'Teknisyenler, teknik imkânlar ve ölçüler için-
I, de memleket realitelerini kıymetlendirmekte -
I dirler, buna şüphemiz yoktur. Ancak h a l t tem* 
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silcilerinin .meseleyi halkın ve politik icapların 
görüşü ve ölçüsü içinde ele almaıLan ve yurt 
sathında dolaşarak, (halkı dinliyerek, nıahallin-
de ihtiyacı tes'bit .etmeleri son derece faydalı 
olacaktır. 

(Muhterem arkadaşlarım, (Anadolu asırlar 
boyu sahipsiz kalmış bir 'beldedir. Temsilcileri
ni elbette içinde görmek ister. (Meselâ 'bir Kon
ya Mebusu, meselâ bir tamir Mebusu, bir İstan
bul veya Kırklareli 'Mebusu Van'da, IBitlis'te, 
Diyarbakır'da gider, gezer ıgörürse çok güzel, 
çok müspet tesir yapar.. Halk «İDemek iki, bizi 
de düşünenler var»' der. 

Muhterem arkadaşlarım, evet, 'Bitlis'in de 
mebusu 'var, Van'ın da var ama diğer vilâyet
ler mebuslarının ilgi göstermesinin psikolojik 
ve politik büyük ehemmiyet1! olur. 'Bu vesile 
ile Anadolu'nun ve geri hattâ çok geri kalmış 
Doğu'nun. meseleleri millet temsilcileri tarafın
dan yerinde tes'bit edilmiş 'olur ve kem de Mec
lise, Hükümete ışık tutacak fikirler de -getirebi
lir. Onun için hım dan korkmamak lâzım arka
daşlar. 450 mevcudumuz var ve ha-mddlsuıı 'bü
tün. işleri tedvire kâfidir. Aramızdan 'birkaç, ta
ne arkadaşın bu işe tefrik edilmesi ve meseleleri 
mahallinde görmesi ison derece faydalı, son derece 
iyi bir şey olacaktır. İBir hareket, bir canlılık 
getirecek, halk temsilcisiyle halk arasında bir 
köprü kuracaktır. Onun için, takrirlerin ka
bulünü istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

'BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Daha 
evvel bir önerge gelmiştir, okuyorum. 

Y ü'ks ek f B a ş k an 11 ğ a 
İçme suyu ve küçük sulama işlerinin tetkik 

Ve tatbiki icraya ait bir görevdir, 'icranın vazi
fesine Meclisin müdahalesi ^mâhiyetini alan tet
kik komisyonunun teşkilinden sarfınazar edil
mesini teklif ederim. Aksi halde bu iller me-
yanına mağdur Kırşehir'in de ithalini rica 
ederim. 

Kırşehir 
Ahmet Bilgin 

BAŞKAN — Efendim, bir de Sayın İsmail 
Hakkı Yıl anlıoğlu'ıran, yolluk almadan aıika-
daşlarm tetkikini istemektedir. Hu mesele ka
nun icabıdır, kararla 'olmaz malûmuâlinfe. Onun 
için okutamıyorum, 
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Heyet konusu kâfi derecede aydınlanmıştır. 
Takrirlerin müzakeresinin kifayetini 'arz ederim. 

Antalya 
İhsan Atam' 

Meclis 'Başkanlığına 
Kâfi derecede mevzu aydınlanmıştır. Kifa

yeti müzaıkere talebinde bulunuyoruz. 
Ordu Van 

Ata iBodur Muslin Görentaş 
Ordu 

Ata Topa loğ lu 

(BAŞKAM — Yeterlik önergelerini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 'ritmiydiler... 
Kabul edilmiştir. 

'Memleketimizin Doğu <ve 'Güney - Doğu böl
gelerinde köy, 'kasaba içme sularıyla küçük su
lama. işlerinin tetkiki için kurulması kahul edi
len Meclis Araştırma -Komisyonuna üye secini i. 
Şimdi okuttuğum 'önergelerle Gümüşane, Erzin
can, l'Muş, 'Bitlis, Bil'göl, Tunceli, Oankırı, Kü
tahya, 'Sinop, Yozgat, Adana, Hatay ve Kırşehir 
vilâyetlerinin de ilâvesini istiyen önergeleri oy
larınıza sunuyorum. 

RUHl SOYER (Niğde) — ,Sayın Başkan, 
Niğde'nin ilâvesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — öneıigeniz gelmedi. Yazılı ol-
nraymca, olmuyor. Yeterlik önergeleri kabul 
edildi. 

Efendim, 'biraz evvel okuduğum yerlere de 
heyet gönderilmesi hakikındaıki önergeleri oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etnıiyeıı-
Ter... Reddedilmiştir. («iSayilsin, anlaşılmadı» 
sesleri) 

Peki, sayalım: Şu biraz evvel okuduğum vi
lâyetlerin de, geçen 'Birleşimde alınan 'karara 
ilâve edilmesini istiyen takrirler var, <onları oy
larınıza sunuyorum. 'Kabuk edenler... Kabul et-
miyenler... Teklifler ,:32 ye -karşı, GO oyla red
dedilmiştir. 

Efendim, teşkil edeceğimiz komisyona, bil
dirilen adayları okutuyorum. Şimdi u seçimle
ri yapacağız, kâğıtları dağıtmıştık. 

Say MI (Başkanlığa 
Mehmet Turgut'un mazeretine binaen Tur

gut Nizamoğlu'nun aday gösterildiğini arz ede
riz. A. P. Meclis Grupu iBşk. V. 

'Cihat Bilgehan 

«OV 
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BAŞKAN — Sayın Turgut 'Nizamoğlu, aday

lardan biridir. 

Millet Meclisi [Başkanlığına 
Güney - Doğu Anadolu illerinde köy içme 

sula ti meselesini tetkik etmek üzere Meclisçe 
.kurulması kabul- edilen Araştırma Komisyonu
na C. H. P. den Siirt 'Milletvekili-'Sayın Cevdet 
Aydın üye gösterilmiştir. Saygı ile arz olunur. 

C. H. P. Grupu ©şık. V. 
Vatfıap Dizdaroğlıı 

BAŞKAN •— Sayın 'adaylardan biri de Cev
det Aydın'dır. 

Millet Mefclisi (Başkanlığına. 
Güney - Doğu illerinde 'tetkiklerde buluna

cak olan Meclis Araştırma Heyeti için, Grupu-
muzca .Mardin 'Milletvekili lEsat Kemal Aybar 
aday olarak igösterilım'iıştir. 

Saygılarımla arz ederim. 

Y. 'T. P. Meclis Grupu [Başkanı 
Sadık Perinçek 

BAŞKAN — Sayın Esat Kemal Aybar, 
adaylardan diğer arkadaş. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Meclis Araştırma Komisyonuna grupumuz-

dan Nevşehir Milletvekili Ramazan Demirsoy 
aday olarak gösterilmiştir. 

Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. 
C. K. M. P. 

Meclis Grupu 
Başkanvekili 

Cevad Odyakmaz 

BAŞKAN — Sayın Ramazan Demirsoy ar
kadaşımız da C. K. M. P. nin adayıdır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Doğu ve dün ey - Doğu Anadolu'ya gidecek 
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araştırma komisyonuna M. P. Meclis Grupun-
dan (Niğde Milletvekili Oğuz Demir Tüzün) 
seçilmiştir. 

Arz ederim. 
20 . 3 . 1963 

M. P. Meclis Grupu adına 
Başkanvekillerinden 
îstan'bul Milletvekili 

Zekâi Dorman 

BAŞKAN — Diğer namzet arkadaşımız - M. 
P. nin adayı Sayın 'Oğuz Demir Tüzün. 

Lütfen arkadaşlarımız işaret etsinler. 
Adayları tekrar okutuyorum : 

Sayın arkadaişlarımız Turgut Nizamoğlu, 
Cevdet Aydın, Esat Kemal Aybar, Ramazan 
Demirsoy, Oğuz Demir Tüzün... 

Meclis Araştırma Komisyonu için aday gös
terilen arkadaşlarımız bunlardan ibarettir. 

Lütfen işaret buyurun, 'buna göre tasnif he
yeti seçiyoruz : 

İhsan Ateıöv. 

BAŞKAN — Tasnif heyetine, Sayın Ataöv. 
Feyzi Ceylân. 

BAŞKAN — Sayın Feyzi Ceylân buradalar 
mı? Buradalar. 

Ata Topaloğlıt... 

BAŞKAN — Buradalar. Üç arkadaşımız tas
nif heyetine seçilmişlerdir. Oylamaya İstan
bul'dan başlıyoruz. Seçim yapılacak, ondan 
sonra 'sözlü sorulara devam edeceğiz arkadaş
lar, hemen okuyalım. 

(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Meclis Aarştırma Komisyonu 
seçimine iştirak etmiyen arkadaşlarımız iştirak 
etsinler. 

Sözlü sorulara başlıyoruz; 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
a) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. •— tçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair soru önergesi ve Adalet Ba
kanı Abdülhak Kemal Yörük'ün sözlü cevabı. 
(6/461) 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Sayın Mazhar 
Arıkan buradalar mı? Buradalar. 

Sayın Adalet Bakanı buradalar mı? Bura
daki*. 'Sorularını okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
- J. Mersin'de müstakil bir kadastro hâki

mi mevcutiken işlerin azlığı esbabı mucibe^ 
siyle bu hâkim Tarsus ilçesi Gezici Arazi Ka-

- m 
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ctastro Mahkemesine ikinci hâkim olarak nakle
dilmiştir. Mersin Kadastro Mahkemesi işleri 
ise, 'bütün ceza ve hukuk mahkemelerine lü
zumu halinde çıkmaya yetkili 'bu yer Sorgu 
Hâkimine ek görev ol&rak verilmiştir. Ka
dastro dâvaları niyeti iti'bariyle hususiyet arz 
ettiği gibi Mersin Adalet Encümeninin 
20 . 2 . 1962 tarih, 12 ısayılı yazıları ile Mer
sin'de Kadastro Mahkemesinin 3 025 işi oldu 
ğu da bildirilip müstakil feir hâkim tâyini tale-
bedildiği halde -bugüne kadar bu zaruret na
zara alınmamıştır. 

Mersin'de kadastro dâvaları normal yürü
yor mu, yürümüyorsa müstakil hır mahkeme 
no zaman kurutacaktır? 

2. Mersin Adalet Dairesi Hükümet "bina
sının alt katını işgal etmektedir. Tarif edile-
miyeeek kadar sıkışık durumdadır ve ıbirçok 
odalar gayrisıhhidir. Bakanlık bu hususta ne 
düşünüyor? 

Bu iki sorumun Sayın Adalet Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
7 . 11 . 1962 

içel Milletvekili 
Mazhar Arıkan 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara) — Çok Muhterem Başkan, 
çok muhterem arkadaşlarım; Mersin Milletve
kili Muhterem Mazhar Arıkan'in sözlü soru
suna cevaplarımı arz ediyorum. 

1. Bir mahalde müstakil mahkeme kurul
ması-veya o yerin hâkim kadrolarında değişik
lik yapılması iş miktarına göre tanzim edilmek
tedir. 

1960 yılı sonunda Mersin'den 10 . 1 . 1961 
tarih ve 1/1783 sayılı tezkereye bağlı olarak 
gelen iş cetvellerinden, Mersin Gezici Arazi Ka
dastro Mahkemesine o yıl içinde sadece (7) iş in
tikal ettiği ve devirle birlikte (566) ya baliğ 
olan bu işte»-1961 yılma (358) iş devredildiği 
anlaşılmıştır. Buna binaen aynı durumda olan 
12 yer arasında Mersin Müstakil Gezici Arazi 
Kadastro Mahkemesi de kaldırılmış ve işleri 
28 . 3 .1961 tarihinde mahallî asliye hukuk mah
kemesine devredilmiştir. Bu suretle Mersin'deki 
Gezici Arazi Kadastro Hâkiminin do, mesaisin-

20.3.1963 0 : 1 
I den işi daha fazla olan bir yerde istifade edilme

si mümkün olmuş ve bu hâkim aynı vilâyetin 
Tarsus kazasına tâyin edilmiştir. 

Bundan sonra kadastro birliklerinin Mersin'
de faaliyetlerine devam ettikleri bildirilmesi üze
rine 23 . 6 . 1961 tarihinde müstemirren bu dâva
ları rüyet etmek üzere Mersin Sorgu Hâkimine 
salâhiyet verilmiştir. Bundan başka mahallî mah
kemelerin işleri de nazara alınarak Mersin'e bir 

[ Sulh Hâkimliği kadrosu ilâve edilmek sıırc-
I tiyle hâkim kadrosu da takviye edilmiştir. 

Mersin Gezici Arazi ve Kadastro Mahkeme-
! sine 1961 yılında 1 304 iş gelmiştir. Bu miktar iş 

ile Mersin Gezici Arazi Kadastro Mahkemesi, 
salâhiyetle idare edilen gezici arazi kadastro 
mahkemeleri arasında onuncu sırayı işgal etmek
te idi. Ancak bu defa Mersin Savcılığından de
virle birlikte 1962 yılı içinde gelen kadastro işi
nin 2 051 adede baliğ olduğu bundan 277 sinin 
çıkarılıp 1 774 adedinin 1963 yılma devredildiği 
bildirilmesi üzerine Mersin'de yeniden Gezici 
Arazi Kadastro Mahkemesi ihdas edilmiştir. 

2. Mersin Adalet Teşkilâtı, Hükümet Kona
ğının alt katında 18 oda, 1 salon ve bir depoyu 
işgal etmektedir. 

işgal edilen kısmın çok kifayetsiz bulundu
ğu müşkül şartlarla çalışıldığı, Adalet müfettiş
liği, mahallî C. Savcılığı Valilik ve Baro Başkan
lığı yazılarında bildirilmiştir. 

Sıkışık durumun izalesi için Hükümet kona
ğında oturan Bayındırlık Müdürlüğü Teşkilâtı
nın Osmaniye mahallesindeki kendi binasına 
nakli ile boşalacak dört odanın adliyeye tahsisi, 
mahallî valiliğine yazıldığı halde buna imkân 

I görülemediği, ancak yeni Hükümet konağı yapı
lıncaya kadar hukuk mahkemelerinin kira ile 
başka bir binaya naklinden başka çare bulunma
dığı bildirilmiştir. 

Mersin Barosunca ittihaz edilen kararda ise; 
Bayındırlık Müdürlüğünün kendi şantiye binası
na veya Mersin Belediye Sarayındaki boş odalar 
ra veya özel bir binaya nakli ve adalet teşkilâ
tının ikiye bölünmemesi bildirilmiştir. 

Maliye Bakanlığının 8 . 6 . 1961 tarihli yazir 
I sında; Mersin Adalet Teşkilâtının ve Hükümet 
1 Konağında bulunan diğer resmî dairelerin, rahat 

bir şekilde çalışmalarının temini maksadiyle Ada
let Bakanlığınca Adalet Teşkilâtı için müstakil 

— 371 — 
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bir bina inşa ettirilmesinin, daha muvafık ola-
eağı mütalâa edilmiştir ve bu yola gidilmiştir. 

Hürmetlerimle. 

İVAŞKAN — Sayın Mazhar Ankan. 
MAZHAR ARIK AN (İçel) — Zahmet ihti

yar ederek sözlü soruma cevap lütfeden Sayın 
Adalet Bakanına teşekkür ederim. 

Memleketimizde her çeşit mahkemelerin ne 
derece yüklü bulunduğu-cümlenizin malûmudur, 

Sık sık tahavvül eden iktisadi düzen içinde 
ihtilâfın çokluğu dâva adedini yükseltmektedir. 

Bendeniz fazla bir şey söyliyeeek değilim. 
Yalnız şu kadarım arz etmek isterim ki, mülki
yeti modern esaslara bağlamak; memleketimiz
deki asayişe tesiri müsellem olan büyük hâdise
lere de bir set çekmek olur. tşin.esaslı surette 
hallinde, kadastro dâvalarının süratle intacı bü
yük ehemmiyet taşımaktadır. 

İlendeniz Mersin için bunu zaruri görüp söz
lü sorumu 1902 senesi 11 nci ayının 2 sinde Yük
sek Meclise sunmuştum. Maksadını İm zaruretin 
yetkililer tarafından da görülüp bir imkân lüt
fedil meşinden ibaretti. 

Şimdi, Sayın Bakanın lütfettikleri cevaptan 
memnuniyetle öğrendim ki, Mersin'de müstakil 
bir Kadastro Mahkemesi kurulmuş bulunmakta
dır. 

Istırabı duyan ve 'devasını bulan Sayın Ba
kana bir İçelli olarak içten şükranlarımı arz 
ederim. 

Sair hususlardaki izahlarını da ümit verici bir 
müjde telâkki etmekteyim. 

Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmenli'-
nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu ile Kas
tamonu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun öğ
renci ve öğretmen mevcutlarına dair soru önerge
si ve Millî Eğitim Bakanı Şevket Rasit Ilatipoğ-
lu'nun sözlü cevabı (6/465) 

BAŞKAN — Sayın özdikmenli buradalar mı 
efendim? Buradalar. Sayın Millî Eğitim Bakam 
da buradalar. 

Soruyu okutuyorum,.efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Baka
nı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
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saygı ile rica ederim. 

16 . 11' . 1962 
Kastamonu Milletvekili 

Ali özdikmenli 

1. Ankara Ayrancı Ortaokulunun kaç tale
be mevcudu vardır ve öğretim üyesi sayısı ne ka
dardır? 

2. Kastamonu Devrekani kazası Ortaokulu
nun öğrenci sayısı ile öğretmen mevcudu kaç. olup 
lisan dersinin halen boş geçip geçmediği ve lisan 
öğretmeni tâyin edilmişse hangi Jarihte vazife
ye başladığı hususunun sözlü olarak cevaplandı
rılmasını derin saygılarımla rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 

HATİPOCîLÜ (Manisa) — Sayın Ali Özdikmen-
li'nin sorusuna cevabımı arz ediyorum. 

1. Ankara Ayrancı Ortaokulunun 1962 - 1968 
öğretim yılında 6 şubede 248 öğrenci ve 5 asıl öğ
retmeni vardır. 

2. Kastamonu Devrekani Ortaokulunun 1962 
- 1963 öğretim yılında 3 şubede 201 öğrencisi, 
1 edebiyat grupu, 1 fen grupu olmak üzere 2 öğ
retmeni vardır. 9 saatlik Fransızca dersinin asli 
öğretmeni yoktur. Eğitim Enstitüsünün Eylül 
1962 mezunları için Devrekani kuraya dâhil edil
miş ise de, çeken olmamıştır. Fransızca öğretmen
liği boş bulunmaktadır. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
BAŞKAN — Sayın özdikmenli. 
ALÎ ÖZDİKMENLİ (Kastamonu) - - Muh

terem arkadaşlar, mâruzâtım kısa olacaktır. 
Sorumun sebebi; Devrekani Ortaokulunun li

san dersleri boş geçmektedir. Ayrancı Ortaokulu 
talebe mevcudu ile Devrekani ortaokulundaki tale
be mevcudunun aynı olmasına rağmen, orada öğ
retmen adedinin ne olduğunun öğrenilmesi idi. 

Sayın Bakan, beş asıl öğretmen olduğunu söy
lediler. Fakat daha pek çok yedek öğretmen var
dır. Bu yedek öğretmenlerin de mevcudu; asıllar
la birlikte, onu geçmektedir. 

Şimdi Devrekani Ortaokulunda okuyan tale
beler köylerden gelmekte, Ankara'da okuyan ta
lebe ile, görgü bakımından, yaşayış bakımından 
el betteki aralarında fark bulunmaktadır. 

Devrekani ortaokuluna lisan öğretmeni ktır'a 
ile gider. Kur'a da öğretmen çıkmaz. Halen ders 
başladığı tarihten bu yana lisan dersi boş geçer. 
Sene sonu gelir, ortaokuldan liseye gider, elbette-
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ki lisan dersinden lisede sınıfta kalacaktır. O hal-
do ücra bir köşede talebe olmak günah mı ola
caktır? Ankara'ya öğretmen istediği kadar tayin 
edilir. Demek ki, bu tâyinde bir dayı olmak lâzım-
gelir. 

«Devrekani gibi bir yere öğretmen gitmek 
istemez, öğretmen bulunmadı» mazereti makbul 
ve muteber olamaz. Arz etmek istediğim 'bu
dur. Artık büyük şehirlerde vazife görmekle, 
küçük yerlerde vazife görmenin bir vatan bor
cu olduğunu öğretmenin de, onu idare edenle
rin de bilmesi lâzımdır. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın Ha-
tipoğlu. 

ŞEVKET RAŞÎT HATÎPOĞLU (Manisa) 
—• Muhterem Ali özdikmenli arkadaşımın bir 
bakıma hakkı vardır. Ama, şunu da unutma
mak gerekir; Ankara, İstanbul gibi merkezle
re eskiden beri gerek, memur, gerek öğretmen
lerin hücumu ananevidir. Şimdi, Ankara'ya 
öğretmenlerin tâyinini Bakanlık istiyerek ve 
bilhassa, yapmıyor. Buraya iki bakımdan öğret
menler fazla gelmiş oluyorlar: Birisi raporlu 
olarak geliyorlar ve burada kalıyorlar. İkinci
si, memurların temerküz ettiği, toplandığı 
nokta olduğu için, eşleri burada buluduğundan 
dolayı nakil dolayısiyle de fazla öğretmen bura
da bulunuyor. Şunu Yüksek Meclise arz ot m ak 
isterim ki, öğretmenlerin memleketin her nok
tasında eşit olarak hizmet görebilmeleri için 
mahrumiyet mıntıkalarında da hepsinin müsa
vi surette görmeleri esasına ait bir kamın lâyi
hası üzerinde çalışılıyor. Bu böyle olmadıkça 
daima hizmette bulunan kimseler büyük mer
kezlere doğru üşüşecekler ve dışardakiler de 
oralarda kalmak ıstırarında kalacaklardır, öğ
retmenler de hizmet silsilesini memleketin her 
tarafında ve evvelâ mahrumiyet bölgelerinde ya
pacaklar, ondan sonra geleceklerdir. Devrekâ-
niye yeni öğretmen bulduğumuz takdirde gön
dereceğiz. Kıt olduğu için tayin edilememiştir. 
öğretmen bol olduğu zaman da elbette ki oraya 
gönderilecektir. Biraz da öğretmen yokluğu
nun bunda büyük tesiri olduğunu arkadaşımın 
takdir edeceğini umarım. Maruzatım bu ka
dardır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

ao.â.ittft;-û:i 
3. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-

li'nin, Kastamonu - Cide yolunun Karayollarına 
bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakam llyas Seç-
kin'in sözlü cevabı (6/466) 

BAŞKAN — Ali özdikmenli? Burada. Ba
yındırlık Bakanı? Burada. Soruyu okutuyo
rum. 

T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Sayın Bayındırlık Ba

kanlığı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 

19 . 11 . 1062 
Kastamonu Milletvekili 

Ali özdikmenli 

Soru : 
1. Kastamonu - Cide yolunun karayollarına 

bağlanması düşünülmekte midir? 
2. Karayollarına bağlanmıyacaksa Cide -

Kurucaşile - Amasya yolunun yapılıp yapılmı-
yacağı, yapılması düşünülüyorsa ne zaman ya
pılacağı? 

BAŞKAN — Saym Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlar; Kasta
monu Milletvekili Ali özdikmenli'nin, Kasta
monu - Cide ve Cide - Kurucaşile - Amasra yol
ları hakkındaki sözlü sorusu ile ilgili sorularına 
cevaplarımı arz ederim. 

1. Kastamonu -" Cide yolunun Devlet yolla
rı ağına alınması bugün için düşünülmemekte
dir. Mezkur yolun bakımı 1962 yılı tatbikat 
programımızla Genel Müdürlüğünün uhdesine 
verilmiştir. 

2. Cide - Kurucaşile - Amasra yolunun 
Amasra-- Kurucaşile arasındaki 40 Km. lik kıs
mı 1962 yılı tatbikat programımızla geçit yolu 
olarak ele alınmıştır. Bu kesimde 0-10 Km. 
ler arasındaki toprak işleri tamamlanmış olup, 
10 - 17 Km. ler arasının toprak işlerinde çalışıl
maktadır. 

Uzunluğu 70 Km', olan Amasra - Kurucaşi
le - Cide yolunun geçit yolu olarak inşası husu
su 1963 yılı bütçe tasarısına dâhil edilmiştir. 

Mezkûr yol, birinci 5 yıllık program tasarı
sında 1963, 1964 ve 1965 yıllarına geçit yolu 
olarak gözükmektedir. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın özdikmenli. 
ALI ÖZDÎKMENLÎ (Kastamonu) — Arka

daşlarım ; bu soruyu sırf şunun için sormuştum; 
Cide - Kastamonu arasında yol kapanıyor. Nafı
aya müracaat ediliyor, bize ait değildir, deni
yor. Karayollarına müracat ^ediliyor, bize ait de
ğildir, deniyor. Ben bu suali Sayın Vekil Be
yin ağzından tescil için sormuştum. 1962 de Ka
rayollarına alınmıştı. Hiçolmazsa bundan son
ra kapanınca müracaat edince bize ait değil di-
yemiyecekler. Çünkü Cide - Kastamonu yolu 
üç aydır kapalıdır, denizden de vapur uğrama
maktadır. Çok. âcil vakalarda, hakikaten vatan
daşlar «vasıta bekliyorum» diye orada can ve
riyor. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, İnebolu - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tin arasındaki mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğine dair soru önergesi ve Ulaştırma 
Bakanı Rifat öçten'in sözlü cevabı (6/468) 

BAŞKAN — Sayın Ali özdikmenli? Burada. 
Sayın Ulaştırma Bakanı? Burada. Soruyu oku
tuyorum. 

T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Sayın Münakalât Vekili 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 19 . 12 . 1962 

Kastamonu Milletvekili 
" Ali özdikmenli < 

Soru : * 
1. İnebolu - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-

tin arasındaki mektup ve sair evrak ne ile nakle
dilmektedir? 

2. 1962 yılında posta ihalesi kimlere yapıl
mıştır? Posta insan sırtında yapılıyorsa *ne mik
tar para ödeniyor ? 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı. 
ULAŞTIRMA BAKANI RÎFAT ÖÇTEN (C. 

Senatosu Sivas Üyesi) — Kastamonu Milletve
kili Sayın Ali özdikrnenli'nin sorularına cevap
larımı arz ediyorum. 

1. İnebolu - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tin arasındaki mektup ve sair evrak postası 
PTT tarafından halen elle nakil ettirilmekte
dir. 

20 . 3 . 1963 0 : 1 
1962 yılında posta ihalesi elle taşımak kay-

diyle ayda 495 lira ücretle Mehmet özay adında 
bir vatandaşa ihale edilmiştir. 

Saym Milletvekili arkadaşımın sorularından 
sonra bizzat bu mevzuu tetkik ettim. 

İnebolu'dan bahsedilen mahallere küçük mo
torlarla denizden münakalenin her zaman müm
kün olabileceğini ve halen de bu motorlarla in
san ve eşya nakliyatının mümkün olduğunu tes-
bit etmiş bulunuyorum. 

Böyle bir münakale imkânının mevcudoldu-
ğu bir zamanda elle posta ve kıymetli evrakın 
taşınması düşüncesinin ve tatbikatının karşısın
dayım. Bu merkezlere, arazinin fevkalâde arı
zalı olması sebebiyle Karayollarından tekerlek
li vasıta ile münakale temin etmek mümkün de
ğildir. Havaların yağışlı olduğu zamanlarda ve 
bilhassa kışın hayvanla dahi nakliyat imkânsız
dır. Ve nitekim 1 . 7 . 1962 tarihinde haftada 
iki seferli hayvanla ve elle taşıma şartlı olarak 
iki pozisyonda eksiltmeye çıkarılmış ise de hay
vanla bilhassa yağışlı havalarda posta taşınma
sına yollar müsait bulunmadığı için talep vâki 
olmamıştır. Ve bu zaruretle müessesece deniz 
nakliyatı düşünülmeden elle taşınma yoluna gi
dilmiştir. 

Bozkurt - Evrenye - îliği - Abana - Haeıveli 
ve Çatalzeytin posta merkezlerimizin nakliyatı 
İnebolu'dan yapılmaktadır. Kastamonu'dan son
ra Çatalzeytin'e, yalnız Çatalzeytin'in posta 
nakliyatını yaptırmak İktisadi Devlet Teşekkü
lü olan PTT için gayriiktisadidir. Arz ettiğim 
gibi kaza merkezi çok küçük ve posta trafiği 
pek cüzidir. Bu sebeple nakliyatın İnebolu'dan 
yapılması hem hizmetin aksamaması ve hem de 
iktisadi oluşu bakımından tesbit ettiğimiz en 
uygun tariktir. 

îzah ettiğim gibi ismi geçen mahallere posta 
nakliyatının deniz yolu ile yapılması ve elle ta
şınmaması tedbirini alacağımızı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın özdikmenli, 
ALÎ ÖZDÎKMENLÎ (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlar; muhterem Vekilin cevabından 
anladığınız üzere, halen Türkiyede insan sırtın
da demek posta taşmıyor. 

Saym Vekil Bey bunun gayriiktisadi olduğun
dan bahsettiler. Elbette ki her şey bahusus âm
me hizmeti kârlı olmaz. Bu postayı sırtında taşı
yan insanın kışın halini görseniz acımamak el-
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den gelmez. Elinde bir değnek sırtında posta I 
yükü tek başına karların altında yalnız kalmış 
ormanlarda her türlü tehlikeden gerçek, posta
ya tevdi ettiğimiz mektubu, postahaneye verdi
ğimiz parayı alıp günlerce gitmektedir. Bu iti
barla mazeret makbul değildir, her ne olursa ol
sun devlete çok büyük zararları da olsa, karayo
lundan gidilemeyeceğine bendeniz de kaaniim 
ama, denizden hergün motor vardır, her gün bu 
iki yer arasında deniz vasıtası işlemektedir. 

Elbetteki bunlara vermek suretiyle postanın 
nakledilmesi mümkündür. Kaldı ki, koliler 
aylarca kalmakta. Büyük koliler, büyük peketler 
halinde olduğu zaman aylarca gidemiyor. Ondan 
sonra efendim, tutar burada hizmetten bahsede
riz ve tasarruflarda bulunuruz. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 

(Sivas) — Efendim, muhterem arkadaşımın hiz
met mevzuundaki düşüncesini daha evvelki ver
diğim izahatla kabul ettim; dedim ki, deniz yo
luyla bu münakalâtın yapılması mümkündür; tet
kikimde bunu tesbit ettim ve böyle bir münaka
le imkânı olduğu bir yerde sırtta posta taşıması 
zihniyetinin karşısındayım diye kendilerine bu du
rumu arz ettim. Kendilerinin arzularını teyid et
miş olmama karşılık teşekkür etmesi lâzımken 
sanki kendilerinin bu ıstıraplarını burada biz I 
tasvip etmemişte gibi 'bir hey anda bulundular. Ha- j 
kikaten dıemz motorlariyle bu münakale müm- [ 
kündür. Ve vatandaş deniz anotorlarıyle bu ımn-
takalara gidip gelmektedir. Postanın da pekâlâ 
bu motorla münakalesi mümkün • iken, mıaale- I 
sef idare öteden beri bu alışkanlıkla tasarrufa | 
devam etmiştir. Biz buna mani olduk. Bundan 
böyle motorlarla bu hizmet ifa edilecektir. Arz I 
ederim. 

BAŞKAN — Soru. cevaplandırılmıştır. I 

5. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü
rer'in 16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen Ba
sın Kongresinin tehir edilip edilmediğine dair so- I 
ru önergesi ve Bamn - Yayın ve Turizm Baka- I 
m Celâl Tevfik Karasapan'ın sözlü cevabı I 
(6/469) 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer? Bu
rada. Sayın Basın - Yayın ve Turizm Baka
nı. Burada soruyu okutuyorum. I 

20 . B . 196& O : 1 
19 . 11 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen Basın 

Kongresinin tehir edilip edilmediğinin ve netice
lerinin Basın - Yayın ve Turizm Vekilinden söz
lü olarak cevaplandırılmasını en derin saygıla
rımla arz ve talebederim. 

Sakarya Milletvekili 
Muslihittin Gürer 

BAŞKAN — Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanı Sayın Karasapan. 

BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 
CELÂL TEVFİK KARASAPAN (C. Senatosu 
Afyon Karahisar Üyesi) — Muhterem arkadaş
larım; 16 Kasım 1962 tarihinde Ankara'da bir 
araya gelen basın mensuplarının toplantısının 
tehir edilip edilmediğine dair Sakarya Milletve
kili Muslihittin Gürer tarafından verilen sözlü 
soruya cevabımı arz ediyorum : 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanı olarak ba
sının çeşitli konuları ile ilgili yazılı şikâyetler 
almakta ve dinlemekte idim. Bu kabil müracaat
ları dikkate alarak, Türk basınının dertlerini 
bakanlık olarak ilgili mercilere duyurmak amacı 
ile, muhterem basınımızın mümtaz şahsiyetlerini 
istişari mahiyette bir araya toplayıp dert ve di
leklerinin ortaya dökülmesini istedik. 16 Kasım 
1962 Cuma günü basınımızın muhterem temsilci
lerini bir araya getirebildik. 

16 Kasım 1962 Cuma günü Türkocağı'nda ya
pılan bu toplantı açılır açılmaz gruplar ye şahıs
lar arasında ihtilâflar belirmiş ve katılanlardan 
bir grup salonu terk ettiğinden toplantı umumi 
heyet halinde devam edememiştir. Bu hal karşı
sında istişari toplantıdan Bakanlığımızın istihsa
lini beklediği neticenin hâsıl olamıyacağmın an
laşıldığı, dolayısiyle de toplantının tehir edildiği 
aynı gün öğleden sonra tarafımdan yapılan ko
nuşma ile açıklanmıştır. 

Toplantı ile ilgili sirkülerimizde toplantıda 
ele alınması istenen konuların da bize bildiril
mesi rica edilmişti. Vâki müracaatlardan ele alın
ması istenen konular aşağıdaki şekilde tesbit 
olunmuştur : 

1. İlânlarla ilgili konular. (195 sayılı Ka
nun). 

2. Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı, Ana
dolu Ajansı ve ulaştırma ile ilgili konular. 

3. Kâğıt ve matbaa ile ilgili konular. 
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4. Sosyal konular. (5953 sayılı Kanunun 

bâzı maddelerini değiştiren ve bâzı maddeler ek
liye 212 sayılı Kanun dâhil). 

Toplantıya 86 gazeteci ile 30 da çeşitli basın 
teşekkülleri mensubu olmak üzere ceman 116 kişi 
katılmıştır. 

Toplantıyı 38 kişi terk etmiş olup bunlar; 
Ankara, İstanbul, İzmir gibi üç büyük şehirde 
yayınlanan gazetelerin mümessilleri ile Tokat, 
Bursa, Eskişehir, gibi diğer bâzı illerde yayınla
nan gazetelerin mümessilleri,. Ankara, İstanbul 
ve İzmir Gazeteciler cemiyetleri, sendikaları ve 
Türkiye Gazeteciler Sendikaları Federasyonu 
temsilcileridirler. 

Toplantıyı terk edenler Ankara Gazeteciler 
Cemiyeti ve Sendikası Lokalinde kısa bir müddet 
için bir araya gelerek dağılmışlar, kalanlar ise 
Türkocağı ve bilâhara da Dül/Tarih ve Coğraf
ya Fakültesi Salonunda toplantılarını devam et
tirmişler ve bu toplantıları sonunda tehir keyfi
yetini de içine alan bir tebliğ yayınlamışlardır. 

Basınımız mensuplarını bir araya, getiren 
16 Kasım 1962 tarihli toplantı için günlük ve 
haftalık gazeteler, ajanslar ve meslekî olmıyan 
(ıhaftalık ve 15 günlük) dengiler ve ibasın te
şekküllerine 22 Ağustos 1962 tarihinde sirküler 
ıgönderilmiştir : 
İstanbul'daki basın cemiyet ve dernek
lerinden 18 ine 
İstanbul'daki iş veren sendikalarından 4 üne 
İstanbul'daki işçi sendikalarından 6 sına 
Anıkara'daki muhtelif basın teşekküle-
rinden 6 sına 
İzmir'deki muhtelif (basın teşekküllerin
den 6 sına 
Üç şehir dışındaki basm teşekküllerin
den 28 ine 
Günlük gazetelerden 340 ma 
Haftalık ve daha sık ara ile yayınlanan 
dergiler ile 15 günlük meslekî olmıyan 
dcrlgilerden 200 üne 

Ayrıca Dışişleri, İçişleri, Maliye, Sanayi, 
Ulaştırma, Gümrük ve Tekel, Çalışma, Ticaret 
ve Millî Eğitim Bakanlıkları ile PTT, Anadolu 
Ajansı ve SEKA Genel müdürlükleri ile Basın 
İlân Kurumuna da temsilci (bulundurmaları hu
susu duyurulmuştur. 

Bakanlığımıza tgelen cevapların tasnif inde 
118 gazeteci, 44 basın teşekkülü mensulbu, bir 
Ajans ve 15 de Bakanlık ve sair teşekküller 

20 . 3 .1963 O : 1 
mensubu olmak üzere 178 üyenin bu toplantı
ya katılacaklarını bildirdikleri (görülmüştür. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Gürer. 
MÜSLİHİTİN GÜRER (Sakarya) —. Muh

terem Başkan, sayın milletvekilleri; yüksek hu
zurumuzda İçtüzüğün bize tanımış olduğu mu
rakabe hususlarından sözlü soru müessesesinin, 
şu hâdise karşısında, valkit geçtikten sonra iher 
ne -kadar ehemmiyetini kaybetmiş ıgilbi görünür
se de, 16 Kasım 1962 de akdedilen basın kongre
sinde bir Vekâletin iç durumunu yüksek huzu
rumuzda arz etmek bakımındant, ne kadar ehem
miyetli olduğu ve basın dâvaları karşısında 
maalesef Basın - Yayın ve Turzim (Bakanlığının 
bir acz içinde olduğunu arz eden bir kongre ol
ması dolayısiyle, vakit geçtiğinden /bütün açık-
lığiyle arz etmek istemiyordum, fakat konuşmak 
fırsatını (bana lütfettikleri için Vekil Beye te
şekkürü bir borç bilirim. 

Mulhterem arkadaşlarım, Vekil Beyin izah 
tarzından anlıyoruz iki, Basın Kongresi akdedil
memiş, derler. Bendeniz sualimi 16 Kasımda 
akdedilen kongrenin, akdedilip edilmediği hak
kımda kendilerine Ibir sual .tevcih ettim. O gün 
mevcut kongrenin bir âzası olmak sıfatiyle, hu
zurunuzda vakit geçmiş olsa dahi, bir Vekâ
letin içyüzünü göstermesi bakımından mühim 
olduğu için, açıklığiyle ve aynı uzun tarzda 
Iben de izaha çalışacağım. 

Mulhterem arkadaşlar, bir basın kongresi ya
pılıyor. Bu kongrede, Türk Basınının, bugün 
hürriyetlerin en büyüğümü taşıyan basın hür
riyetinin umumi dâvaları ve basının ihtiyaçları, 
dolayısiyle kendisine bağlı olan Vekâletten, ta-
lebedilecek bir kongredir. Bu kongrede 116 kişi, 
Türkiye'nin en ücra köşelerinden, Hakkâri'den, 
Bitlis'ten daıhi uzun masraflar ihtiyar etmek 
suretiyle, karınca kaderince kendi yağlariyle 
kavrulan Anadolu gazetecilerinin ve dolayı
siyle İstanbul'daki büyük basının hepsi o gün 
kongreye icabet etmiş ve kendi gazetelerini 
temsilen ellerinde bulundurdukları belgelerle 
ispatı vücut etmişlerdir. 

İşte ıböyle 'bir kongrede bir ihtilâf oluyor; 
bu ihtilâf doğrudan doğruya Basın - Yayın ve 
aynı zamanda Maliye Bakanlığının Basın İlân 
Kurumu denen birtakım kepazeliklere sahne 
olan Kurum mensupları ve birtakım gazete
ciler kongreyi terk ediyorlar. 
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Şimdi; takındıkları tavır karşısında Ba

sın - Yayın Bakanı çok Muhterem Karasapan 
Beyefendi ve Bakanlığının acz içinde kalış se
beplerini huzurunuzda arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, kongre açılmıştır. 
Cemiyetler Kanununa göre , bu yaşlı insan sı-
fatiyle İzmirli bir gazeteci "arkadaşımız kong
renin geçici başkanlığına seçilmiştir. Şimdi, 
bir kongre başkanı seçilecektir. Bir taraf der 
ki, «Bu kongre istişari bir kongredir; Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanlığı bu kongreyi 
idare etsin; bir -taraf der ki, biz basın men
supları olarak kendi dâvalarımıza sahip ih
sanlarız, şu hale göre Başkanlık Divanını 
kendimiz seçeceğiz ve dolayısiyle Hükümetin 
icra organı olması dolayısiyle bu kongrede alı
nacak kararları Hükümete bir nevi direkt'.? 
mahiyetinde olmasını ve kongrenin 'bize yar
dımcı olmasını istiyeceğiz der. Bunu diyenler 
içinde ben kardeşiniz de varım. 

Bu atmosfer içinde başlıyan kongrede Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanının mutlaka baş
ka*! olmasını istiyen bir grup kongreyi, her 
ne sebeptense henüz daah hiç konuşulmadan, 
zihniyetini bilmiyoruz, -terk etmektedir. Bun
ların yekûnu 25 - 30 kişidir. Geriye 80 arka
daş bütün iyi niyetleriyle mevcuttur. Hepi
niz muhterem parti mensupları olarak parti 
dâvalarınızda aynı şeyleri gördünüz ve müşa
hede ettiniz. Ve 30 kişi, yani 25 - 30 kişi mev
cutla kogreyi terk ettiği an Türk Ocağında 
toplanan kongre Türkiye basınına der ki, bu 
mevzuu oylar ve başkanlık divanına kendisi
nin seçilmesini arzu eder. işte «ihtilâf olma
sın basın bir bütündür, şu hale göre dâvaları
mızı tamamiyle kendimiz görelim^ dendiği an
da, yine başkanlık divanına hiç aday çıkmaz 
ve Muhterem Basın - Yayın Vekiline aynen ifa-
do ettiğimiz mevzu şudur : «Siz bir Hükümet 
âzasısmız. Basının dâvalarını dinliyecek ve on
ları tatbik edecek bir icra organısınız. Lütfen 
riea 'ediyoruz size, bu kürsüden soruyoruz de
dik. Şayet' bu basın mensupları zatıâlinizi seç
mediği takdirde o kürsüde o makamda, dola
yısiyle Basın - Yayın Vekâletinde hâlâ otura
cak mısınız?(» Ve 'bunlardan da ikaz olmıyan 
kendisini bir mebus olarak ikazımız netice
sinde Basın - Yayın Bakanı yine musirren 
başkanlık divanına adaylığını koyarken bu 
sefer : «Ben Basın - Yayın Bakanı olarak de-
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ğil, Celâl Tevfik Karasapan olarak adaylığım! 
koyuyorum» dedi ve oylandı. 

İşte ıbu oylama neticesinde, üzüntü ve esef 
verici bir hâdisedir ki, orada hazır bulunan 80 
mevcuttan maalesef birkaç el kalktı. Ben, 'bir. 
muhalefet mebusu olarak hiçbir zaman arzu 
etmediğim halde, iktidar kanadına mensup 'bir 
Bakanın bu perişan vaziyete düşmesini asla 
•arzu etmezdim. Ama başka bir aday çıkmadığı 
için, yeniden gürültüye geldi ve tekrar oylan
dığı zaman Basm - Yayın Bakanını biz Başkan 
olarak seçtik. 

Mevzu bu kadarla bitmiyor muhterem arka
daşlarım... Diyeceksiniz ki, Başkanlık Divanı 
seçimi ıbu kadar mühim midir? Hayır. Muh
terem arkadaşlarım; bir Vekilin bu basm dâ
vası karşısında aczini göstermesi bakımından 
mühim olduğu için bunu hikâye etmek mecburi
yetini hissetim. 

Bakınız ne oluyor! Tabiî bir Başkanlık Di
vanı seçilecektir. Başkanlığa Basın - Yayın ve 
Turizm Bakanı, yani Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanı demiyeceğim, Celâl Tevfik Karasapan 
seçilmiştir. Çünkü kendi ifadeleri böyledir. Fa
kat arkasından Başkanlık Divanı teşekkül eder. 
İki Btışkanvekili, malûmu ihsanınız iki de kâ
tip. 

Basın Kongresi resmen açılmıştır. Türkiye 
Basınının bütün dâvaları; kâğıt dâvası, Basın 
İlân Kurumu dâvası ve dolayısiyle kendilerinin 
yönetmelik dâvaları, basın kartları dâvaları bu _ 
kongrede dile getirilip, Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanlığiyle bir istişare makamı olarak 
bunu tezekkür ettiği için bütün bu dâvaların 
hüsnüniyetle hallini istemektedir. Buraya kadar 
olan husus güzel. Bu dâvaları görüşecek ko
misyonlar seçilir, meşru kongredir ve kongre 
tekrardan teşekkül eder. Komisyonları seçil
miştir muhterem arkadaşlarım. 

Şimdi kongrede umumi görüşmelere gelir, 
fakat vakit öğle vaktidir. Onun için Basın - Ya
yın Vekili, yani Basın Kongresi Başkanı Muhte 
rem Celâl Tevfik Karasapan Beyefendi derler 
ki, «Yemek vaktidir, iki saat tatil veriyorum.» 
Tamam mı beyefendiler? îki saat tatile girmiş
tir kongre. Fakat, ne garip tecellidir ki, aynı 
Basın - Yayın Vekili, o kongreyi terk eden 25 -
30 gazetecinin Ankara Gazeteciler Lokalinde is
tişari mahiyette kendi aralarında, hattı hareket
lerini çizmek için yaptıkları toplantıya da gider 
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ve oradn da seçilmek suretiyle, oranın da kon
gre başkanı olur. Bakın muhterem arkadaşla
rım, ne feci bir hâdisedir. Bir Vekâlet, Basın -
Yayın Vekâleti basınla beraber olmalı, basın
dan asla çekinmemeli ve ona yardımcı olmalı
dır. Binaenaleyh meşru bir kongre karşısında 
25 - 30 kişi mevcut; Basın - Yayın Bakanı Celâl 
Tevfik Karasapan Beyefendi her kesin sakalına 
bir tarak vurmak istediği için boynunu eğmiş
tir. 

Vaziyet bu kadarla da bitmedi. Müsaade bu
yurun, izah edeceğim : 

öğleden sonra saat 14,00 de meşru kongre 
Türk Ocağı salonunda başlamaktadır. Haklı 
olarak BaşkanvekiU'eri, Ba§kan bulunmadığı için 
kongreyi açmıştır. Meclisimizde de böyledir; 
Başkan olmadığı zaman Başkanvekili müzakere
yi açar. Böylece Başkanvekili kongreyi açmış, 
birtakım divanlar kurulmuş, sosyal işler ve res
mî ilânlar komisyonları teşekkül etmiş ve her
kes çalışmalarına başlamışlardır, öğleden sonra 
saat 15,00 te Basın - Yayın Bakanı yine oraya 
duhul eder ve der ki, «Ben Basın Kongresi 
Başkanı olarak karşı tarafa da gittim; orada da 
bana aynı teveccühü gösterdiler, ama bu şart
lar dâhilinde bunun devamını mahzurlu hissedi
yorum, şu hale göre kongrenizi tatil ediyo
rum.» demek ister. Aynı şekilde, Türkiye'nin 
en ücra köşesinden, Bitlis'ten gelen gazeteciler 
var. Anadolu gazetelerini tasavvur buyurun 
arkadaşlar. Günlerce mesai sarf eden, kış deme
miş kar dememiş 10 gününü sarf edip Ankara'
ya gelmiş ve kazancı nedir bilmiyorum, buraya 
kadar masrafı belki 1000 lira olarak kabul 
eder ve 118 gazetecinin masrafını böyle hesap | 
ederseniz, Basm - Yayın ve Turizm Bakanının 
sırf şahsi bir kaprisinin bu kongreye, aynı za
manda, 118 bin lira menfi bir zarar, ziyanı ol
muştur muhterem arkadaşlarım. 

O arkadaşlar ki, kendi pedalarını basmak 
için kendi emekleriyle, kendi matbaalarında, 
kendisini mesul müdür, hısım akrabasını şey 
göstermek suretiyle Anadolu'ya yardım etmek 
için çırpman insanlar, sırf Basın - Yayın Veki
linin şahsi kaprisi yüzünden bir hüsrana uğra
maktadırlar. Ve aynı şekilde kongre mensupları 
derler ki: «Ey Basın - Yayın.Vekili, biz artık 
mevcut kongre divanını teşekkül ettirdik. Sen, 
keyfî olarak bu kongreyi tatil edemezsin. Bina
enaleyh, tatil edemiyeceğine göre biz basın da-
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valarımizı, Basm - Yaym Vekâletine iletmekle 
mükellefiz. Anadolu'dan bunun için geldik. Şu 
hale göre sen eğer kongreyi tatil ediyorum de
sen dahi, Başkanvekillerine biz bu kongreyi 
idame ettireceğiz.» derler. «Çünkü senin kon
greyi talikin, yahut da salâhiyetin ancak oyla
makla mümkündür.» denir ve Başkanvekilleriy-
le iki gün devam eden bu kongrenin neticesinde 
birçok müşterek kararlar alınır. 

Ama, meselâ o akşam saat 18 sıralarında 
Ankara Palasta Basın - Yayın Vekâleti çok bü
yük bir vazife yapmış gibi, Anadolu'nun en üc
ra köşelerinden gelen gazetecilere kokteyl ve
rir. öpüşmeler, koklaşmalar, dâva ne oldu, elde 
hiçbir şey yok. Nedir? O akşam, yine bir teb
liğ dinlersiniz. Aynı tebliğde denir ki: Efen
dim; her ne kadar toplanıldı, Başkanlık Diva
nı teşekkül etti, kararlar alındı ama, mevcut 
radyoların dahi, bugün maalesef ihtiyar ettikle
ri bir usulle, bitaraflığa halel getirecek şekilde, 
âdeta bir nevi kongreyi sabote eder mahiyette 
yalan beyanda bulunduğu sabittir. Vesaiki ve 
evrakı elimizde mevcuttur. 

Şimdi o Basın - Yaym Vekâletinin başında 
bulunan ve sırf bir Kongre Başkanlığı kaprisin^ 
kapılmak suretiyle icra organı olarak sonradan 
o dâvalar! yerine getirecek olan Muhterem Ba
sın - Yaym ve Turizm Vekili Beyefendiden so
ruyorum ve diyorum ki; o gün o toplantıda 
acaba komisyon bâzı dâvaları, basının alâkadar 
olduğu mevzuları... Basın îlân Kurumu mensup
ları da 3 bin lira maaş aldıkları halde... (Elek
trikler kesildi ve birkaç kelime duyulamadı.)... 

Ne gibi Kararlar alınmış ve bu kararlar tat
bik edilmiş midir? Yoksa bu kararların dışın
da İnşallah - bugün elektrikler kesildi - ışıkla
rın sönmesinden dolayı ben kendilerine bir ışık 
tutarım. Bunu bu kürsüden bana açıklama fır
satı verdikleri için teşekkür ederim. Yoksa va
kit geçti. Kendileri bu kadar uzun konuşma-
şalardı bendeniz de bu mevzuları size bu kadar 
derin izah etmiyecektim. 

Sözlü sorumla bu mevzular İnşallah zamanın
da halledilir. Yoksa bu kadar ithamlar karşı
sında Sayın Basın - Yaym Vekilinin bu sandal
yeyi işgal etmemesi icabeder. 

Hâdise geçmiştir, fakat biz yine geçmiş hâ
diseler üzerindeki vazifelerimizi yapıyoruz. Bu
gün aynı dâvaların yaşandığı Türkiye'de hiçol-
mazsa tarafsızlık muhafaza edilsin ve bu dâva-
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lar memleket dâvaları olarak halledilsin, diyo
ruz. Bunun için bu soruyu huzurunuza getirdim. 
Hepinizi en derin hürmetlerimle selâmlarım, 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, elektrik gelmediği 
için bilmem Sayın Bakan kürsüden konuşabile
cekler mi? («Konuşur» sesleri) 

BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 
CELÂL TEVFİK KARASAPAN (C. Senato
su Afyon Karahisar Üyesi) — Muhterem arka
daşlar, burada konuşan arkadaşımızın basın 
kongresi hakkında söyledikleri hilafı hakikat
tir. Ben âzami hassasiyetle matbuat temsilcile
rini bir yerde toplayarak kendileriyle müşave
re etmek ve bize dertlerini açıklamaları için 
ve bunlara bir hal çaresi aramak üzere bu top
lantıyı tahrik ettim. Bu hususta vekâlet olarak 
canla başla çalıştık ve bütün arkadaşlarım, her
hangi bir Avrupa memleketinde olduğu gibi, 
bunun hazırlıklarını yaptılar. Bu suretle top
lantı yapıldığı zaman, maalesef hiç ümit etme
diğim bir manzara ile karşılaştım. Bir kısım 
gruplar birbirleriyle münakaşa, hattâ müna
zaa ettiler ve kongre çalışamaz bir hal arz etti. 
Bu hususları demin, mâruzâtımı okurken de 
belirtmiştim. Bu sebepten dolayı bu mesele üze
rinde fazla durmak istemiyorum. Fakat görü
yorum ki, arkadaşlar, mesele büsbütün başka 
bir zaviyeden ele alınmıştır. Bizim hüsnüniyet 
ile yaptığımız bir iş, bizim aleyhimize bit* istis
mar meselesi yapılmak isteniyor. Bunu şiddet
le reddederim. Kaldı ki, her iki grupda ayrı 
ayrı broşürler neşretmişler ve burada geçen 
şeyleri bütün serahatiyle belirtmişlerdir. Bu 
vesileyle bilhassa arz etmek isterim ki, radyo 
hiçbir zaman tarafsızlığını bozmamıştır. Her 
iki grupun da tebligatını aynen neşretmiştir. Bi
naenaleyh, burada radyoya teveccüh edilecek 
bir tenkidin de mevzuubahs edilmesi icabeder. 

Kongre toplandığı zaman bizim maksadımız; 
matbuat mümessillerinin kendi aralarında seçe
cekleri bir reisin idaresinde toplanarak, ko
misyonlar teşkil etmeleri ve kendi dertlerini tet
kik etmeleri ve bize tasviyelerde bulunmaları 
idi. Fakat buna imkân olmadığı görüldü. De
min kendilerinin de buyurdukları gibi, bâzı 
fikirler ileri sürüldü ve denildi ki, bu bir basın 
kongresidir. O halde bu kongre Basın - Yayın 
Bakanının riyaset etmesi kadar tabiî bir şey ola
maz ve ayrıca oylamaya gitmeye lüzum yoktur, 
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denildi. Fakat bu teklif kabul edilmedi, oyla
maya gidildi. 

Filhakika, demin arkadaşınım işaret ettiği 
gibi, kendileri bana gelip namzetliğimi koyma
mı istediler, esasen ben de bu kanaatta idim. 
Fakat gördüm ki, başlamış bir eseri bu şekliy
le yarıda bırakmak doğru olmıyacaktır. Bu 
itibarla şahsan, sirf ortadaki ihtilâfı ortadan 
kaldırmak için reisliğe namzetliğimi kabul etti
ğimi ifade ettim. Şahsıma teveccüh gösterilmek 
suretiyle kongre başkanlığına seçildim. 

Bundan sonra müzakerelere başladık, fakat 
bâzı arkadaşların kongreden ayrıldıklarını gör
düm. Esasen öğle yemeği tatili de gelmişti, de
vamlı bir ayrılmaya mâni olmak üzere, doğruca 
bu arkadaşların toplanmış olduğu Ankara Ga
zeteciler lokaline gittim ve buradaki arkadaşlar 
38 kişi kadardı. Bu arkadaşlarımın .toplandık
larını ve onların da beni kongre başkanlığına in-
tihabetmiş olduklarını öğrendim. Bunun üze
rine kendilerine iki taraflı bir kongre olmayaca
ğını söyledim ve başkanlığa seçtiklerinden do
layı da teveccüh göstermiş olduklarını beyan 
ettim. («İşitilmiyor» sesleri) Maalesef elekt
rikler kesildiğinden, mikrofon tesisatı işlemi
yor. 

Sonra kendilerine, çok rica ederim, meseleyi 
bu şekilde anlamayınız, kongreye beraber gide
lim, dedim. Kongreye gitmekten maksat, kong
renin devamını temin etmekten ibarettir. Bu 
da maalesef olamadı. Zaten, büyük gazetelerin 
temsilcileri de orada idiler. Bunların iştiraki 
olmadan yapılacak bir kongrenin keyfiyet iti
bariyle tatminkâr olamıyacağı da aşikârdır. Bir 
taraflı karar almak üzere biz orada toplanmış 
değliliz. Esasen bir taraflı karar da mevzuubahis 
değildir. 

Biz, yapılacak telkinlerin istişari mahiyette 
yapılmasını istiyorduk. Bu neticenin istihsali
ne bu şekilde imkân yoktu. Onun için kongre 
ikinci başkanına geldim, mâruzâtta bulundum. 
Dedim İd; bu şartlar altında kongreden bekle
nen netice istihsal edilemiyeceği için, maalesef 
burada ben bu vazifeye devam edemiyeceğim, 
dedim. Kongreyi feshetmiş değilim. Kongreyi 
feshetmeye salâhiyetim olmadığını idrak edecek 
kadar hukukî malumatı olan bir arkadaşınızım. 
Ancak dedim ki ; siz, Anadolu'nun 4 bucağın
dan gelmiş arkadaşlarımız olarak kendi dertle
rinizi burada görüşebilir ve bana müracaat 
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edebilirsiniz. Şahsan veya grup halinde dertle
rinizi ayrı ayrı bana bildirebilirsiniz. Bana dü
şen vazifeyi yaparım, diye arz ettim ve İm su
retle oradan ayrıldım. 

Türk Ocağında devam eden kongrede takri
ben 78 arkadaşımız kalmıştı. O arkadaşlar bir 
müddet müzakerelere devam ettiler, fakat iki 
gün sonra kongrenin talikine karar verdiler. 

Burada Bakanlık olarak kongrede menfi rol 
oynadığımız, prestij aradığımız ifade edildi. 
Bunlar mevzuubahis değildir. Hüsnüniyetle gi
rişilmiş bir hareketi bu şekilde ifade ettiklerin
den dolayı kendilerine teessürlerimi arz eder, 
huzurunuzdan ayrılırım. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Dağu ve Güney - Doğu 
illerinden Meclis araştırması seçimine oyları
nı kullanmamış olan arkadaşlarımız var im?.. 
Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. (Soldan ce
vap verecek sesleri) 

Efendim, arkadaşlarımızın sesi gür, esasen 
İRI suali bitireceğim. 

Buyurunuz Sayın Gürer. (Duyulmuyor, ses 
gelmiyor sesleri) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sesi yüksek 
olan borazancıbaşı olur. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, sayın milletvekilleri, huzurunuz
da muhterem Basın - Yayın ve Turizm Vekili 
Celâl Tevfik Karasapan Beyefendiye cevap 
vermek istemezdim. Fakat, maalesef, kendile
ri daha cümlelerine başlarlarken, kendi dâva
larını peşinen izah etmeden bir neticeye varmış
lardır. Bu vardıkları neticede bir hilafı haki
kat beyan meselesidir. Ama daha hiçbir fikir 
serddetmeden ortaya atmış olduğu bu sözde pe
şinen vermiş'olduğu cevapta, «sözleri hilafı 
hakikattir» demiş olması kendisinin bu mukad
des kürsüde ne kadar aciz içinde kaldığının bir 
delilidir, muhterem arkadaşlarım. Çünkü biz 
şuna inandık ki ; Lanıartin misali, Allah kalb-
lerimizden adaletin, dudaklarımızdan hakikatin 
sesini eksik etmesin. 

Muhterem Basın - Yayın Vekili Celâl Tevfik 
Karasapan, hilafı hakikattir derken yine bizi 
teyideder vaziyette ^ konuştu. Bakın, gönül is
terdi ki ; bir Hükümet olarak, kendi baransın-, 
da Hükümetin en büyük icra unsuru olan Muh
terem Basın - Yayın Vekili peki şu hususları 
niçin meskût geçtiler. 
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CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — Za

bıt tutulmuyor, biraz daha gür konuşun. 
BAŞKAN — Sayın Gürer, lütfen kürsünün 

sağ tarafından konuşun. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Devamla) — Efen
dim, dâvalarımız ne kadar kararırsa kararsın 
parti olarak onları mutlaka aydınlatmaya çıka
racağız. 

Muhterem arkadaşlarım, 'balkın ne şekilde 
bir kongrenin ımeşru başkanı 'olduğunu tevil yo
lu ifadeleriyle ortaya koydular. 'Sayın Celâl 
Tevfik Karasapan Beyefendiden soruyorum : 

O 'günkü kongrede yemek ıtatil'i verdikten 
sonrU neden 2'5 ikisinin ayağına gitmiştir, ne
den bu lüzumu (hissetmiştir? Yine soruyorum, 
o 25 kişi orada istişare için (gittiklerini iddia* 
ederler. Bu husus aynı şekilde basın bülteninde 
de çıkmıştır'. Yine kendilerinden »örüyorum, 
niçıiu '25 kişinin (başkanı olmak lüzumunu kendi 
şahıslarında hissetmişi erdir? Diyeceksiniz iki, 
bunlar 'büyük 'gazetelerdir. Fakat, kendileri 
Hükümetin teşkilinde 'koalisyon kanatlarından 
gelmiş bir kimse oldukları için, gazetecilerin 
suyunda gitmeye 'kendisinde bir mecburiyet 
hissetmiştir. Ama arkadaşlar, ibrayı biz bu 'şe
kilde anlamadık. Hükümet her şeyden evvel 
bir prensip Hükümeti olmalıdır. Hükümet şa
hıslara değil, cemiyete uşik tutan bir Hükümet 
olmalıdır. İşte ben kendilerine ve bu mukad
des gazetecilere soruyorum : 'Oraya giden 25 iki
si kendisini kongre başkanlığına iseçtiler. Ken
disi kongre başkam oluyor. Dikkat buyuru
nuz, 'kendilerinin sıkı tazyikleri ıneticesindc. Bu 
25 kişiye; «şimdi siz 'merak etmeyin, ben derhal 
Türk Ocağı kongresine 'gider ve orayı tatil ede
rim» demiştir. Lütfen bunu açıklasınlar'. Binaen
aleyh, meşru bir kongreye tâyinle (gelen bir in
san ve _ karşısındakiler en büyük gazeteler ol
muş olsa dahi, istirham ediyorum; 'bir Hükümet 
İcra 'Başkanının bu şekilde o konigreye -gitmesi 
doğru mudur, arkadaşlar? öteki (kongre ımeş
ru 'bir (kongredir ve 'kendisi de meşru başkanı
dır. 

Şimdi tasavvur edin; onu feshetmek gerek
tiği tarzında cevap verdikten sonra bu ıkonigre
yi, esas meşru kongreye «sizi tatil etmek rıvec-
buriyetindeyim»' demesi doğru mudur? Şimdi, 
bu kürsüden, zabıtlarla sabittir, ilâve ettiler, 
dediler ki : «IBen tatil ettim ama iki *gün yine 
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•çalışmaya devanı ettiler ve ı birtakım kararlar 
alıp ışık tuttular.» Şu hale 'göre durum tama-
nıiyle tavazzuh etmiştir. Eğer hilafı haikika -sö
zümüz varsa Allah şahidimizdir. Yalnız, 'ken
disi bize'bunu izah etmek fırsatını verdiler. Hi
lafı hakikat çelişmezliğine kendileri düştüler. 
Güneş balçıkla asla sıvanmaz. Muhterem Ce
lâl Tevfik Karasapan 'Beyefendi, 'huzurunuzda 
ne kadar af diler şekilde (konuşsa dahi bir 
kongre dolayısiyle bir Basın - Yayın Vekilinin, 
şayet ben Sakarya 'Milletvekili Muslihittin ("fü-
rer olarak apaçık önümüzde izah 'edip yalnız, 
kabahat işlendiğine «kaani olarak anlatmadığı 
sabittir. Peşinen sırf ıkeudisiui belki koalisyon 
içinde müşkül durumda 'bıraktığım için ken
disinden özür dilerim. Hükümet namına, Dev
let namına, Meclis namına hakikati ortaya koy
muş 'olduğum için huzur içindeyim. 'Dâva Yük
sek Heyetinizce ani aşılmıştır. Hepimizi en de
rin muhabbet ve hürmetlerimle selâmlarım efen
dim. 

'BAŞKAN — Sayın Bakan. 
BASIN - YAYIN VE TURlZM (BAKANI 

CELÂL TEVFÎK KAIiASAPAN (C. IS. Afyon 
Karahisar Üyesi) —tMuh'terem arkadaşlar; ar
kadaşımızın (hilafı hakikat) 'kelimesini hangi 

nokta üzerinde teksif ettiklerini bilmiyorum. 
Hilafı hakikat olan benim sırf .'kongre başkanı 
olmak üzere gayret sarf ettiğim, hakkmdaıki id
dialarıdır. Diğer taraftan, hâdiselerin tecelli 
tarzıdır, 'bu Ihâdise olduğu zaman, onu iyi 
tefsir etmek lâzımdır. Ben nasıl söylemişim de 
hâdiseler hu şekilde cereyan etmiş zabıtları var
dır, tesbit (edilmiştir. Binaenaleyh, bunda 'be
nim, başka türlü söylem ekliğime imikân yoktur. 
Benim öte tarafa gitmemin yegâne sebebi 'kong
renin işlemesini temin edebilmektir ve sırf bu
nun için arkadaşlarımın ısrariyle lgittim. Ken
dilerini ikna için gittim. Kendileriyle ibir, bir 
buçuk saat görüştüm, iknaa muvaffak olama
dım. Bu vaziyet içinde kongrenin devamının 
bir fayda sağlamıyacağını söyliyereik bunu ken
dilerine samimiyetle arz ettim. Bu kürsüden 
çekiliyorum dedim, çekildim. Kendilerinin (söy
ledikleri doğrudur, fakat 'bir «karar 'alınmamış
t ır ve kendileri de bu -kongreyi talik etmişler, 
meselç kendiliğinden bu suretle halltedilmiştir. 

Bu vesile ile naçiz şahsım hakkında söyle
dikleri sözleri yine lese'fle karşılarım. (Bunun 
Koalisyon kanadı ile veyahut da haşfea şeylerle 
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hiçbir alâkası yoktur. Biz tâyinle gelmiş Ba
lkanlar değiliz, grupumuz tarafından serbest 
olarak seçilmiş ve yüksek teveccühlerinize nail 
olarak Hükümetin âzası olarak 'vazife gören 
Bakanlarız. 'Maksadımız memlekete hizmettir, 
'memleketimize hizmet ederken matbuatımıza 
da fark: 'gözetmeden lâzımgelen hürmeti göster
mek elbetteki vazifemizdir. Bu matbuat ister 
istanbul nıatbatı olsun, ister izmir matbuatı 
olsun, ister Anadolu matbuatı olsun, Ihepsi na
zarımızda birdir, mukaddestir ve ıkendilerine 
hizmet etmek ışiarımızdır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırırlmıştır. 

(i — Gümüşüne Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Devlet İstatistik Enstitüsünde bulu
nan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılma
dığına dair soru önergesi ve Başbakan adına 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan 
Feyzioğlu'nun sözlü cevabı (6/470) 

BAŞKAN — Gümüşane Milletvekili Sayın 
Necmeddin Küçüker... Buradalar. Başbakandan 
sözlü sorusudur. ıSayın Feyzioğlu buradalar... 
Sözlü sorularını okutuyorum. 

•Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların (Başbakan tarafından 

sözlü olaark cevaplandınlmasına delâlet tbuvu
rulmasını derin saygılarımla rica ederim. 

23 . 11 . 1902 
Gümüşane Milletvekili 
Necmeddin (Küçüker 

1. —• Devlet istatistik Enstitüsünün görev, 
yetki ve kuruluşu hakkındaki 03 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girdiği 18 . 6 . 1962 tarihinden 
itibaren, bu kanuna ekli 2 sayılı cetvelde igös-
terilen ellibeş aded ihtisas kadrosuna tâyin ya
pılmış imidir? 

2, — Yapılmamış ise. sebepleri nelerdir? 

'BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı, Devlet 
Bakanı ıSayın Feyzioğlu. 

DEVLET İMKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU ((Kayseri) — 
Gümüşane Milletvekili "Sayın Neemeddin Kü-
çüker'in sorularına cevap arz ediyorum. 

53 sayılı Devlet istatistik Enstitüsünün gö
rev, yetki ve kuruluşu hakkındaki Kanunun 
neşrini nıütaakıp, ilk olarak, hu kanuna bağlı 
2 sayılı cetvelde yazılı kadrolara, biri Enstitü 
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Başkanlığını tedvir etmek üzere, iki başkan 
yardımcı!ah ile, Tetkik ve Araştırma Dairesini 
tedvirle görevli bir istatistik uzmanı, tâyin 
edilmişlerdir1. 

Sözü geçen kanunun 32 nci maddesi, kanu-. 
na bağlı 2 sayılı cetveldeki kadrolara yapıla
cak tâyinler için yönetmelikler yapılmasını 
âmir bulunduğundan, objektif ehliyet, seçim 
ve tâyin ve esaslarını tes'bit etmek üzere bir Tâ
yin Yönetmeliği hazırlanarak 18 Eylül 1962 tarih 
vo 11209 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanmış-
t ı ı . 

Tâyin Yönetmeliğinde,, kanunun maksadına 
ve Meclisin kanunun müzakeresi sırasında, 
izhar ettiği, direktif ve temayüllere uyularak, 
ihtisas kadrolorına yapılacak tâyinler için, 
âzami hassasiyetin gösterilmesi ve; ıbu kadro
lara hakikaten ehil ve gerekli şartları haiz 
elemanların getirilmesi bakımından, bu nitelik
leri tes'bit etmek üzere, komisyonlar kurulması, 
imtihanlar açılması derpiş edilmiştir. Hariç
ten ve yeniden tâyin olunacaklara yabancı dil 
Devlet imtihanı geçirmcmişlerse 'bir yabancı 
dil imtihan jürisi önünde yabancı dil imtihanı 
geçirmeleri ve ayrıca istatistik! bilgilerden 
imtihan ve seminer yapılması esası kabul edil
miştir. Kanunun geçici maddesine göre daire 
elemanlarından gerekli nitelikleri haiz •bu
lunanların bu ihtisas 'kadrolarına tâyin edile
bilmeleri için de gerekli nitelikleri tâyin ve 
tesbit etmek üzere, bir komisyon teşkil olun
muştur. ; 

Çalışmalarım tamamlıyan seçme komisyonu, 
kanun ve yönetmelikte tesbit edilmiş bulunan 
nitelikleri haiz bulunan elemanlara ait rapo
runu yönetmelik gereğince Enstitü Başkanlığı
na vermiş ve Enstitü Başkanlığının inhası üze
rine ilk olaraik, 

2 İstatistik Uzmanı, 
2 İstatistik uzmanı yardımcısı, 
2 Daire başkanı, 
2 Daire başkan yardımcısı ile 10 ihtisas şu

besi müdürü tâyin edilmiştir. 
20 . 2 . 1963 tarihinde de aynı komisyonca 

ehil görülerek teklif edilmiş ve Enstitü Baş
kanlığınca inha edilmiş olan ve'Amerika'daki 
stajlarını tamamlıyarak dönen, 

1 İstatistik uzman yardımcısı ile, 
1 İhtisas Şubesi Müdürünün, tâyinleri ya

pılmıştır. 

20 . 3 . 1963 0 : 1 
Daire dışından kalifiye eleman temini ile 

ilgili olarak, 53 sayılı Kanunda yazılı nitelik
leri haiz elemanların Enstitümüze müracaatle-
rini sağlamak üzere,'7, 13, 14, 15, 25 ve 26 Ka
sım 1962 talihlerinde, her defasında 3 îbüyük 
vilâyette ve üç. büyük gazetede olmak üzere 
ilânlar yapılmıştım. 

Enstitüye 94 müracaat vâki olmuş, Tâyin 
Yönetmeliğinin 9 ncu maddesi gereğince ku
rulan İnceleme Komisyonu, 'bu müracaatlerden 
kanunda yazılı nitelikleri haiz olan 33 elemanı 
imtihana çağırmış, Ankara Üniversitesi öğre
tim üyeleri ve Enstitü uzmanları tarafından 
17 . 1 . 1963 ilâ 28 . 2 . 1963. tarihleri arasında 
yapılan bir lisan ve istatistik ihtisas imtihan
larında 'başarı gösteren 2 uzman ile 2 uzman 
yardımıcısı da Mart 1963 te tâyin edilmiş
lerdir. 

Böylece 58 sayılı Kanuna ibağlı 2 sayılı cet
veldeki 55 ihtisas kadrosundan 27 sine, tâyin 
yapılmış, bulunmaktadır. 

Bakanlığımız, Yüksek Meclisimizin ilgisine 
ve kabulüne mazhar olan 53 sayılı Kanu
nun, bu değerli müesseseye getirmiş olduğu 
yeni rüh ve anlayışa lâyık bir şekilde, ehil 
eleman buldukça tâyin yapmak ve Enstitüye 
hayatiyet verecek olan ihtisas kadrolarının 
objektif seçme usullerine dayanarak ve adım 
adım yeterli elemanlarla doldurmak yoluna 
girmiştir. Halen münhal, bulunan kadrolara 
da aynı objektif seçme usullerine göre ve Tâ
yin Yönetmeliğindeki hükümler dairesinde tâ
yinleri yapılacaktır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Küçüker. 
NECMEDDİN KÜÇÜKER (Gümüşane) — 

Muhterem Başkanım, aziz arkadaşlarım. 
Sayın Turhan Feyzioğlu'nun soruma vermiş 

olduğu cevaptan dolayı kendisine teşekkür ede
rim. Bendeniz sorumu 23 . 11 . 1962 tarihinde 
tevcih etmiştim. Aradan iki gün noksanı ile tam 
4 ay .geçmiş oluyor. Sorumu verdiğim tarühte 
edindiğim malûmata nazaran, o tarihteki ihti
sas kadrolarınla 'ancak üç kişinin tâyinleri yapıl
mıştır. Maksadım, ilgilileri o yolda 'harekete ge
çirmektir. 

Plân fikrini fbenimsiyen memleketlerde; sul
ta hakkını kullanan Devlet namına, rakamları 
toplayıp değerlendiren Devlet İstatistik Ensti-
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tüsünün bugün •memleketimizde Devlet Plânla
ma Teşkilâtının lâzımı gayri mufariki olduğu 
kendiliğinden meydana çıkıyor. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün Bütçesi Yü
ce Heyetinizde görüşülürken, bu vesile ile 'söz 
almış ve fikirlerimi o zaman da arz etmiştim. 

Her bakımdan öhil ve muktedir elemanların 
bulunduğu Devlet İstatistik Enstitüsünün daha 
verimli bir hale getirilmesinde, bu ihtisas kad
rolarının ikmalinin büyük rolü olacaktır. 

Temenıniyatım, bakiye ihtisas kadrolarıma ge
rekli tâyinlerin yapılması ve Devlet İstatistik 
Enstitüsünün işler hale ıgetirilmesidir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru 'cevaplandırılmıştır. 
nif neticesi gelmiştir, okutuyorum. 

Tas-

Yüksek Başkanlığa , 
Memleketimizin Doğu ve Güney - Doğu böl

gelerinde köy ve kasaba içme suları ile küçük 
sulama işlerinin tetkiki için kurulması kabul-
edilen Meclis Araştırma Komisyonu seçimine 
(68) zat katılmış ve neticede aşağıda isimleri 
yazılı üyeler hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

İhsan Ataöv Fevzi Ceylân 
Üye 

Ata Topaloğlu 

Turgut Nizamoğlu 
Cevdet Aydın 
Esat Kemal Aybar 
Ramazan Demirsoy 
Oğuzdemir Tüzün 
Atalay Akan 
Ali İhsan Göğüs 
(Boş 

52 
53 
50 
49 
45 

1 
1 

10 

BAŞKAN — Aranılan nisap temin edileme
diği için ıgelecek Birleşimde tekrarlanacaktır. 

7. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mergüze Bölge 
Şefi Ali Sönmez hakkında bir şikâyet bulunup 
bulunmadığına dair, Tarım ve İçişleri Bakanla
rından soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet 
îzmen'in sözlü cevabı (6/474) 

BAŞKAN — Sayın özdikmenli? B arada. 
Tarım Bakamı? Burada. İçişleri Balkanı? Yok. 

2 0 . 3 . 1963» O : 1 
Yalnız Tarım Bakanı kâfi midir Sayın özdik
menli? 

ALİ ÖZDİKMENLİ (Kastamonu) — Kâfi
dir efendim. 

BAŞKAN — O halde sorunuzu okutuyorum. 

T. B. M. M. 'Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Ziraat ve Dahiliye Ba

kanları tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını saygı ile rica ederim. 

27 . .11.1962 
Kastamonu (Milletvekili 

Ali özdikmenli 

1. Kastamonu vilâyeti Araç (kazası Mergüze 
Bölge Şefi Ali 'Sönmez hangi tarihte buraya 
tâyin edilmiştir? Adı ıgeçen hakkında vilâyete 
kimler ne gibi şikâyette bulunmuşlar olup hak
kında tahkikat vaır mıdır? Varsa ne safhadadır? 

2. Adı geçen kimse ile birlikte Mergüze Na
hiye Müdürü de halka eza ve cefa etmekte mi
dir? Keza nahiye müdür hakkında da köy muh
tarları ve vatandaşlar tarafından şikâyet ve dâ
va talebinde, bulunulmuş mudur? Bulunulmuş 
ise tahkikat ne safhadadır? 

3. Her ikisi birlikte Devlete ait jiple köy
leri gezerek kendilerini şikâyet eden kimselerin1 

evlerinin önüne giderek onlara hakaret ettikleri 
ve huzur kaçırdıkları ne dereceye kadar doğru
dur? 

BAŞKAN — Tarım Bakanı Sayın Mehmet 
İzmen. 

TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (C. 
Senatosu Giresun Üyesi) Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Devlet Orman İşletmesi Araç Müdürlüğü Mer
güze Bölge Şefi Ali Sönmez 26 . 5 . 1962 tarihin
de Karkalmaz Bölge Şefi iken Mergüze Bölge Şef
liğine vekâlet etmiş ve 10 . 11 . 1962 tarihinde bu 
bölgeye asaleten tâyin olunmuştur. 

Mumaileyh hakkında Arac'ın, Mergüze nahi
yesine bağlı Antarlı, Sevindik, Avşar, Kalafat, 
Görke, Isalar, Sipahiler köyleri muhtarları ta
rafından Bakanlığıma, İçişleri Bakanlığına ve 
Orman Genel Müdürlüğü ile Kastamonu vilâyet 
makamına şikâyette bulundukları 14 . 11 . 1962 
taıihli müşterek dilekçelerinden anlaşılmakta
dır. Genel olarak şikâyetlerin : 

Adı geçenin mecburiyet vazifesi ile mütena
sip olmıyan hareketlerde bulunduğu ve nahiye 
halkına hakaret ve işkence ettiğinden bahsile 3 
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sene kadar evvel vâki nıüracaatleri üzerine böl- I 
gesinin değiştirildiği ve bu suretle o zaman ha
karet görelilerin dâvalarından vazgeçtikleri; du
rum böyle olmakla beraber Ali Sönnıez'in, aynı 
bölgeye tekrar tavzif edilir edilmez geçmiş za
manda olduğu şekilde halka hakaret ettiği ve 
gece - gündüz köy kapıları önünde gezerek kadın 
ve kızlara sarkıntılıkta bulunduğu ve aydın bir 
memur vatandaşın şeref ve haysiyetine doku
nur tarzda hareketlerinin de tevali ettiği belirti
lerek gerekli işlemin yapılması talebinden iba
ret bulunmuştur. 

Lüzumlu tetkikat ile tahkikatın icrası zım
nında 27 . 11 . 1962 gün 13018 - 41/3195 sayılı 
emirle Kastamonu Orman Başmüdürlüğüne tali
mat verilmiştir. 

Bu a-rada aynı meal ve mahiyette Kastamonu 
vilâyet makamına verilen dilekçenin de tetkik 
ve tahkiki isteği ile Kastamonu Orman Müdür
lüğüne vilâyet makamınca tevdi olunduğu anlaşı
lan muameleli evrakın tevhiden inceleme ve so
ruşturmasının bitirildiği ve neticede düzenlenen 
fezlekeli tahkikat evrakının Kastamonu Vilâyet 
makamına cevaben iki gün evvel tevdi olundu- | 
ğu ve bir suretinin de Bakanlığıma postalandı
ğı anlaşılmış bulunmaktadır. 

(Tanın Bakanı okumasını bitirdikten sonra) 
Fezlekenin tetkiki ile hakkında gerekli mua

melenin yapılması için merciine tevdi edilmek 
üzere Kastamonu Vilâyet Makamına verilmiştir. 
Neticesi henüz alınmamıştır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özdikmenli. 
ALÎ ÖZDİKMENLİ (Kastamonu) — Muhte

rem arkadaşlar. Muhterem Vekil Beyin cevabı
na teşekkür ederim, hakikatleri olduğu gibi be
lirttiler. 

Sualimden benim esas gayem şu : 8 - 10 va
tandaşın ve muhtarın böyle bir şikâyeti var. 
Bir de şikâyet edilen bir memur var. Ya vatan
daş haklıdır şikâyetinde, veyahut da memur hak
kında haksız yere ihbarda bulunulmuş, şikâyet 
edilmiştir. Bunun ikisinin bir an önce halli icab-
eder. Çünkü bunun tahkikatı uzadığı müddetçe J 
gerek memur ve gerekse vatandaş, bulunduğu 
yerde huzursuzluk içindedir, memur vazifesini 
yapaınıyacak durumdadır. Bu hâdise mahallî 
gazetelere dahi intikal etmiştir. 

Sayın Vekil Beyin de söyledikleri gibi' vatan
daş tarafından böyle bir iddia ileri sürülmekte- | 
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dir; bu memur tarafından vatandaşlara hakaret 
edilmekte ve sırf kendilerine zarar olsun diye 
ciplerle ekinlerinin çiğnendiği iddia edilmekte
dir. 

Arzım şudur : İllâki bu memur bunu yapmış
tır veya yapmamıştır diye vatandaştan seçmen
den aldığını bir malûmatla burada katî bir söz 
söyliycınıenı. Yalnız, her ,ne surette olursa olsun 
hangi dairede bulunu rsıa bulunsun bu gibi 
ahvalde tahkikatın bir an evvel yapılmasını 
eğer, şikâyet vâki ve doğru ise, vatandaşa bu şe
kilde eziyet bir hakikat ise, artık ona göre Ba
kanlığın veya Umum Müdürlüğün amel etmesi
ni arzu etmekteyiz. Hürmetlerinile. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

#. — 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) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Özdikmenli 
buradalar. Adalet Bakanı?... Yoklar. Soru gele
cek Birleşime bırakılmıştır. 

9. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ili Ereğli ilçesinin şehir 
imar plânının ne zaman hazırlanacağına dair 
soru önergesi ı?e tmar ve İskân Bakanı F. Kerim 
Oökay'm sözlü cevabı (6/480) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Bu
rada. İmar ve İskân Bakanı buradalar. Soruyu 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Bakanlığı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Mehmet Ali Pestilci 

İkinci Demir ve Çelik Fabrikasının kurulmak
ta olduğu Ereğli kazasının iktisadi ve sosyal in
kişafı ile artan nüfusunun yarattığı mesken sıkın
tısının telâfisi için, şehir imar plânının iki yıldır 
Bakanlıkça hazırlanıp tasdik edilememesi sebepleri 
nelerdir, şehir imar plânı ne zaman hazırlanacak
tır. 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanı Sayın-
I Oökay. 
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ÎMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERİM GÖKAY (İstanbul) — Muhterem Baş
kan, aziz arkadaşlarım, Sayın Zonguldak Millet
vekili Mehmet Ali Pestilci tarafından verilen 
21 . 11 . 1962 günlü sözlü soruya arzı cevap edi
yorum. 

Zonguldak iline bağlı Karadeniz Ercğlisi imar 
plânının yaptırılması için İller Bankasına 7 . 3 . 
1961 gününde Belediye Encümeni karariyle yet
ki verilmiştir. 

Banka teşkilâtınca Zonguldak bölge plânlama 
çalışmaları ve verilelerine paralel olarak anket 
ve araştırma safhalarına geçilmiş, 1/5000 ölçekli 
nâzım imar plânı hazırlanmıştır. 

Belediye Encümenince alman 2 . 7 . 1962 
günlü karar ile belde ihtiyaçlarına uygunluğu 
tasvibedilen bu plân Bakanlığımızca da mahallen 
incelenerek 5 . 12 . 1962 günü de onanmıştır. 

Onanlı nâzım imar plânı esaslarına göre İller 
Bankasınca tafsilât plânlarının hazırlanmasına 
geçilmiştir. İlk hamle, belde ihtiyaçları bakımın
dan müstaceliyet arz eden garaj tesisleri, pazar 
yeri gibi. kısımlar mevzii olarak ele alınmış ve 
düzenlenmesine başlanılmıştır. Tafsilât plânları 
en geç 6 ayvzarfmda tamamlanmış olacaktır. 

Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Pestilci, buyurun. 
MEHMET ALI PESTİLCİ (Zonguldak) — 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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 olan sözlü soru önergesi ile, Demirköy 
Petrol Ofisi Acentası İrfan Dündar'ın acentalık 
mukavelesinin ne sebeple feshedildiğine dair Ti
caret Bakanından sözlü sorusunu g.eri aldığına 
dair önergesi (6/481), (6/557) 

BAŞKAN — Sayın Faruk Küreli'nin, soru
ları ile ilgili önergeleri vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
20 . 3 . 1W3 günlü gündemin 10 ucu sırasın

da kayıtlı, (Camilerin aydınlatma ve ısıtma gi
derlerine) dair olan sözlü sorumu gereği alâkalı 
Bakanlıkça ifa edilmiş bulunduğundan, aynı gün
demin 77 ned sırasındaki sözlü sorumu da lüzum 
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kalmadığı için geri alıyorum. 

Gereğinin ifasını arz- ederim. 
Çorum Milletvekili 

Faruk Küreli 

BAŞKAN — Sayın Faruk Küreli arkadaşı
mızın, gündemin 10 ve 77 numarasında kayıtlı 
bulunan sözlü sorularının geri verilmesi hakkın
daki talebini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6'. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında çalışan 
hükümlerin gündeliklerinin artırılmasının 'düşü
nülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün söz
lü cevabı (6/477) 

BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili Ali Öz-
dikmenli arkadaşımızın 8 numaralı sorusu, Ba
kan bulunmadığından biraz evvel gelecek Birleşi
me bırakılmıştı. Şimdi Adalet Bakanı gelmiş bu
lunduklarından soruyu okutuyorum. 

T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Sayın Adliye Bakanı ta

rafından sözlü olarak' cevaplandırılmasını saygı 
ile rica ederim. 

30 . 11 . 1962 
Kastamonu Milletvekili 

Ali özdikmenli 

Soru : 
İş esası üzerine kurulmuş yeni ceza evleri ile 

iş yurtlarında çalışan hükümlülerin yevmiyeleri 
hakkında 1950 yılında alman bir prensip kararı 
ile 20 - 200 kuruş arasında olup yarısı da yiye
cek ve ekmek bedelleri olarak kesilmektedir. 

Bugünkü iktisadi şartlara ve insan gücünün 
kıymetlenmesi, çalışmanın değerlendirilmesi ba
kımından 11.2 sene evvel varılan bir prensip kara
rının adalete uygun -ve haksızlığı önliyecek şe
kilde gündeliğin artırılmasının düşünülüp düşü
nülmediği ve bu hususta bir çalışma meveudolup 
olmadığı hususunun cevaplandırılmasını rioa 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara) •— Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarını; hükümlülerin ıslahı, maddi ve 
mânevi kalkmmalariylo ilgili tedbirlerin başın
da ceza eylerinde iş mevzuu gelmektedir. Ceza 
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Kanunumuzun 13 ncü maddesine göre 3 ncü dev
reye geçmiş bulunan hükümlülerin yeni ceza ev
lerinde 2 nci devreye geçmiş bulunan hükümlü
lerden merkez ceza evi iş bürolarında çalıştırıl
maktadır. 

Biri kadın, dokuzu erkek olmak üzere halen on 
(Ankara - İsparta - Foça - Sivas erkek ve kadın 
Ağrı - Edirne - Dalaman - Değirmisaz - inşaat 
yeni ceza evi ile 87 iş yurdu mevcuttur.) 

4358 sayılı Kanuna tevfikan teşekkül eden 
ve mütedavil sermaye ile idare edilen hükmi şah
siyeti haiz bu müesseselerde hükümlülere çalış
malarına mukabil yevmiye verilir. 

Bu paradan iaşe ve sair masraflar kesildik
ten sonra bakiyesi mahkûmun tasarrufunu tevkii 
eder. Bugüne kadar açılan dört yeni ceza evi 
ile merkez ceza evlerine bağlı iş yurtlarında an
cak 4 500 - 5 000 hükümlü çalıştırılabilmcktedir. 
Binaların ve döner sermayenin kifayetsizliği do-
layısiyle daha fazla hükümlüye iş temin edile
memektedir. 

Fazla sayıda iş yurtlarının açtırılması mecbu
riyeti karşısında yevmiyelerin artırılması cihe
tine gidilememiştir, öari yılda yapılan çalışma
lar neticesinde 1962 senesinde tediye edilen 
150 - 300 kuruş «arasındaki değişik yevmiyelere 
'1963 malî yılından itibaren malî portesi 700 000 
lirayı bulacak olan bir ilâvenin yapılması müm
kün görülmüştür. 

Hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın özdikmenli. 
ALÎ ÖZDÎKMENLİ (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlar, bu soruyu, sırf mağdur olan 
kimselerin hakkını temin için vermiş bulunuyo
rum ve Muhterem Vekil beye, verdikleri izahat
tan dolayı teşekkür ederim. 

Sorumdan sonra ceza evine gittiğim zaman, 
hakikaten ücrette bir miktar artış gördüm. 

Şimdi, 1950 de alınmış ve ceza evlerine ya
pılmış bir prensip kararının tamimi var. Ora
da ; insan gücünün değerlendirilmesi bakımın
dan ceza evinde hükümlü olarak çalışan bir va
tandaşın 20 ilâ 200 kuruş arasında bir yevmiye 
almasının uygun görüldüğü yazılmıştır. Aldığı 
bu yevmiye 20 - 200 kuruş olup, bu miktar 
10 ar kuruş artmak suretiyle meydana gelmek
tedir. Yarısı behemahal yiyeceği için kesilmek
tedir. 

20.3.1963 0 : 1 
Şimdi, bir vatandaş suç. işlemiş, hapisaneye 

girmiş. Bunları bir döner sermaye kurmak 
suretiyle çalıştırmaya icbar, ediyoruz. Ama, 
çalışmaya icbar ettiğimiz vatandaşın, insan gü
cünü dışarıda olduğu uibi, hiç olmazsa ona ya
kın ölçüde değerlendirmek zorundayız. Bunlar 
hükümlü diye 30 - 50 kuruşa zorla çalıştırmak 
elbette ki adalet ve hakka uygun olmıyaeaktir. 

B,u itibarla, 12 sene evvel varılmış olan pren
sip kararının bugünkü şekil ve şartlara uydu
rulmak, vatandaşın insan gücünün değerlendi
rilmesi elbette ki her vicdan sahibinin isteyeceği 
bir husustur/ 

Muhterem Bakanın da bunu mutlaka halle
deceğine inanıyorum. Hürmetlerimi e. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ADALET BAKANİABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara) — Efendim; çok muhterem 
özdikmenli'nin çok hakları var. însan gücü
nün hakikaten değerlendirilmesi lâzım. Bilhas
sa ceza evlerinde bulunan veyahut bulunmak 
bedbahtlığına mâruz kalmış olan insanların ce
za evlerinden çıkarken büsbütün cebi boş çık
mamalarını sağlamak için, iş yurtlarındaki ça
lışmalarının mahsulü, mukabilli olan ücretle
rinden müterakim bir miktarını ceplerine almak 
suretiyle eğer hayat sahnesine çıkacak olurlarsa, 
şüphesiz bir nebze olsun kendi işlerini yoluna 
koymak imkânını elde ederler. 

Bendeniz bu yaz bu alınan ücretlerin ne mik
tar olduğuna ıımtali olduktan sonra bunların 
mutlaka artırılması, lüzumu üzerinde durdum ve -
teşkilât bunların artırılmasının lüzumu üzerin
de benimle ittifak halinde bulunarak bu sene 
bu yevmiyeleri bir miktar artırdık. 

Demin de arz ettiğim gibi, ceza evleri d olay ı-
siyle yedi yüz bin liralık bir ağırlık çökmüş bu
lunmaktadır. Şüphesiz ki, bu 700 bin liralık 
ağırlık karşılıksız çökmüş değildir. Bunun 
karşılığında ceza evlerindeki iş yurtlarında ya
pılmakta olan mesainin mahsûlü bulunan bir 
takım kıymetler piyasada para etmektedir ve 
bunlar ceza evlerinin hususi kasasına girmekte
dir. Herhalde emelimiz; emin olmanızı çok ri
ca ederim, ceza evleri iş yurtlarında çalışma 
zorunda kalan insanların mümkün mertebe dış 
piyasadaki ücretlere muadil bir ücrete nail ol
malarıdır. İnşallah o günleri de idrâk etmek 
nasibolur. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN -— Soru cevaplandırılmıştır. 

11. '•— Kastamonu Milletvekili Sabrı Keskin'-
İn, Karayollarının bugünkü haliyle, kaç tonluk 
vasıtaların seyrine müsait bir durumda bulun
duğuna dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/483) 

BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili Sabri 
Keskin buradalar mı'efendim?.. Yoklar. Soruları 
bir defaye mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
bırakıldı. 

}2. — 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) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın Mu
ammer Erten buradalar mı? Yoklar. Soruları 
bir defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
bırakıldı. 

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

BAŞKAN — Sayın Çorum Milletvekili Mu
zaffer Dündar buradalar mı? Yoklar. Sorula
rı bir defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşi
me bırakıldı. 

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

BAŞKAN — Sayın Giresun Milletvekili ib
rahim Eteni Kılıçoğlu buradalar mı?.. Yoklar. 
Bir defaya masusus olmak üzere gelecek bir
leşime bırakıldı. 

15. — Giresun Milletvekili İbrahim Et em Kı-
lıçoğlu'nun, Hopa limanı inşaatına 1963 yılında 
başlanıp başlanamıyacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/487) 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Etem ' Kılıçoğ
lu arkadaşımız buradalar mı? (Yok sesleri) Ar
kadaşımız bulunamadıkları için bir defaya malı-
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sus olmak üzere soruları gelecek birleşime bira 
kılmıştır. 

16. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lılıçoğlunun, 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) 

BAŞKAN — Arkadaşımızın bu soruları da bu
rada bulunmadıkları için bir defaya mahsus ol
mak üzere gelecek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Üçüncü soruları da aynı şekilde 
bir defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

18. — Kastamonu Milletvekili Avni Doğan'-
ın, Meclis dışındaki meşruiyet harici iktidar 
aradığına dair ihbarın dikkate alınarak, sala
hiyetli merciler tarafından, bir kovuşturma ya
pılıp yapılmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından soru önergesi ve Adalet Bakanı Ab-
dülhak Kemal Yörük'ün sözlü cevabı (6/492) 

BAŞKAN — Saym Avni Doğan? Buradalar. 
Arkadaşımızın sorularını Adalet ve içişleri Ba
kanlarından sormaktadırlar. (Avni Doğan'a hi
taben) • Efendim, içişleri Bakanı bulunmadıkla
rından Adalet Bakanının izahat vermesini kâfi 
görüyor musunuz? 

AVNl DOĞAN (Kastamonu) — Görüyo-
rıım efendim. 

BAŞKAN — O halde sözlü soruyu okutuyo
rum efendim. 

T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Adliye ve içişleri Bakan

larından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Avni Doğan 

Soru : 
C. H. P. Genel Başkanı Malatya Milletvekili 

ismet inönü'nün 22 Ekim günü istanbul Kon
gresinde söylediği nutkunda : 
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«C. H. P. içinde hususi politika takibedenler 

marifeti ile ister Meclis içinde iktidar teşkili, is
ter Meclis dışında meşruiyet dışı tertip yürüte
bilmek için C. H. P. nin desteğini» arayanlar 
bulunduğunu açıklamıştır. 

(Meclis dışında meşruiyet dışı) iktidar aramak 
rejim ve Anayasa aİeyhhine işlenmiş ağır suç 
olduğuna göre aynı zamanda Başbakan olan bu 
zatın ihbarı dikkate alınarak salahiyetli merciler 
tarafından takibat ve kovuşturma yapılmış mı
dır? Yapılmamışsa sebebi nedir? 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Kemal 
Yörük. 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 
YÖRÜK (Ankara) — Çok muhterem Başkan, 
çok muhterem arkadaşlarım; 

Muhterem Avni Doğan'm iki bakanlıktan sor
muş olduğu sualden bendenize aidolan bakan
lıkla iktifa etmeye muvafakat buyurması üzeri
ne huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Sayın İnönü'nün, birkaç parti kongresinde 
iradetmiş olduğu nutuklarda, kendilerine karşı 
birtakım kanunen takibatı müstelzim cürümler 
atfeder imalarda bulunmuş olmak itibariyle, ne 
dereceye kadar takibata tevessül edildiği hususu 
Muhterem Avni Doğan tarafından sorulmakta
dır. 

Bakanlık Ankara ve istanbul savcılariyle 
yapmış olduğu muhabere neticesinde şu malû
matı elde etmiştir : «Bakanlık bu hususta, gc-

* rek İstanbul, gerek Ankara müddeiumumilerinin 
nasıl bir hattı hareket takibettiklerini, Muhterem 
Avni Doğan ve diğer arkadaşları hakkında inö
nü'nün iradetmiş olduğu nutukta mevzuubahis 
hususlardan dolayı takibat yapılıp yapılmadığı
nı sormuştur. Gelen ceVapların her ikisinde.de, 
sarih bir şekilde, (Hulasaten arz ediyorum, ge
rekirse tezkereden okurum), delilleriyle bir suç 
isnadına tesadüf edilmemiş olması itibariyle ta
kibat icrasına mahal görülmemiştir,» denilmek
tedir. 

Filhakika bir suali mukadder hatıra gelebi
lir, onunda cevabını vermeyi vazife addederim. 

Adalet Bakanlığının işlenen suçlar hakkında 
müddeiumumiliklerin harekete geçmemesi, taki
bata başlamaması halinde onları takbiata sevk 
edecek tarzda talimat vermek salâhiyeti mevcut
tur. Her ne kadar bir savcılık makamı şu veya 
bu şekilde vâki ihbar mahiyetinde telâkki edile
bilecek her hangi bir isnadın, takibi müstelzim 
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olmadığı yollu bir kanaate varsa dahi Adalet Ba
kanlığı bu kanaatin aksine müddeiumumiyi tah
rik edebilir ve müddeiumumi üzerindeki en mü
him salâhiyeti de Adalet Bakanlığının salâhiyeti 
de, icra kuvvetinin mümessili olmak itibariyle, 
bundan ibarettir. Binaenaleyh, burada; (Siz 
Adalet Bakanlığı olarak müddeiumumiliklere 
tahkik emri vermediniz mi?) gibi bir sual irad-
edilcbilir. O itibarladır ki, mukadder bir suale 
de cevap vermek lüzumunu hissediyorum, de
dim. 

Şunu arz edeyim ki; Adalet Bakanlığı da bu 
iradedilen nutuklarda doğrudan doğruya taki
batı. kanuniyeyi istilzam eder mahiyette deliller
le müterafik bir suç isnadedildiğine kanaat ge
tirmemiştir. Binaenaleyh, bu itibarla Adalet Ba
kanlığı da takibatta bulunmak hususunda, esa
sen savcılıkların vermiş olduğu kararın tebdili 
lüzumunu hissetmemiş, onların: bu kanaatlerine 
hürmet etmesi, bu kanaatleri doğru bulması iti
bariyle yerinde saymayı uygun görmüştür. Şim
dilik mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetlerimle 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Avni Poğan. 
AVNÎ DOĞAN (Kastamonu) — Sayın Baş

kan, muhterem, arkadaşlarım; 
Ben bu sözlü soruyu verdiğim, zaman mesele 

yeni idi. Aradan üç ay geçmiştir. Günün mese
lesi olmaktan çıkmış bulunuyor. Bu itibarla ay
rıca Senatoda Turgut Göle arkadaşımızın aynı 
sualine Adalet. Bakanlığınca cevap verildiğine 
ıgöre, benim ıbu sözlü sorumu geri almam icabe
tlerdi, almadım. 'Sebebini sözlerimin «onunda arz 
edeceğim. 

Hâtıralarınızı tazelemek isterim •: Itt-ihaın, 
yalnız istanbul, onu takibeden Ankara, Malatya 
ve Elâzığ kongrelerinde O. H. P. içinde Halk 
Partili mebusların Meclis dışı ve meşruiyet dışı 
faaliyette bulunduklarından ısrarla bahsetmiş
lerdir ve kendilerine intisabı olan bir mecmu
ada daha sarahatle hem isimlerimizi söylemiş, 
istanbul Kongresine tesadüf eden ıgünlerde is
tanbul'da çıkan (bâzı gazetelere ifşaatta buluna
rak isimlerimiz verilmişti. O zaman çok ağır, 
rejime karşı, demokrasiye karşı, Anayasaya kar
şı işlenmiş bir suç, mahiyetinde tasvir edilen bu 
hâdise üzerine vazifesinin, Hükümetin Başkanı 
'srfatiyle derakap takibata geçmesi icabettiğini 
basınla .bildirdik. Mütaakıp kongrelerde de arz 
ettiğim gilbi bu şekildeki konuşmalarına devam 
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buyurdular. Millet -Partisinin Meclis tahkikatı 
açılması ve Adalet Partisinin genel 'görüşme diye 
ortaya attığı bu mevzu Meclisin hareketleri üze
rine Sayın Başbakan burada sözlerinin mahiye
tini iza/h buyurdular ve dediler ki, «Bu bir parti 
içi taktiktir, bu yolda elimde delil mevcut de
ğildir.» Bunla benim ilâve edeceğim hiçbir şey 
yoktur. Söz-, isnat kendilerinindir. İsnadın, de
lilsiz olduğunu söyliyen de kendisidir. Bunun Sa
yın Adalet Bakanı tarafından cevaplandırılma 
şeklinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. 
Bunun bir tek faydası olacaktır. Bundan sonra 
politikaya atılan genç kuşaklar için (bir ibret 
numunesi olarak Meclis zabıtlarında kalması... 
(Yer yer alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

19. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Er
demli İmamı îshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

BAŞKAN — Soru safhibi buradalar mı? (Bu
rada sesleri) İçişleri Bakanı yok, Devlet Bakan
larından Ali Şakir Ağamoğlu da yoklar. Alâkalı 
Bakanlar bulunmadıkları için soru gelecek Bir
leşime bırakılmıştır. 

20. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, ipek 
böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Tarım ve Ti
caret Bakanlarından sözlü sorusu (6/494) 

BAŞKAN — Soru sahibi izinli (bulundukları 
için gelecek Birleşime bırakılmıştır* 

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) 

BAŞKAN — Bu sözlü soru da aynı atrkadaşa 
•aittir, gelecek 'Birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Arkadaşımızı m soruları tç ve 
Dışişleri Bakanlıklarındadır her iki Bakan da 
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bulunmadıkları için gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

23. — Rize Milletvekili Arif Hikmet faüner'in) 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbii edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözİil 
sorusu (6/498) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar, Sanayi 
Bakanı arkadaşımız bulunmadıkları için gelecek 
Birleşime bırakılmıştır/ 

24. — Aydın 3IilletvekiU Reşat üzarda'nın, 
İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı, 
Şevket Raşit Hatipoğlu'nun sözlü cevabı (6/455) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da? Buradalar. Sayın Millî Eğitim Balkanı? 
Buradalar. Sözlü soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki hususların Millî Eğitim Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
yüksek tavassutlarınızı arz ve istirham ederim. 

Aydın Milletveflali 
Reşat özarda 

1. 1961 - 1962 ders yılında istanbul, An
kara ve İzmir üniversiteleri ile bu üç şehir
deki yüksek dereceli okullarda görevli pro
fesörlerden her birisi kaç gün ve bir günde 
kaç saat ders vermiştir. Bir profesör bir ders 
yılında cenvan kaç saat ders vermiştir. 

2. Birinci maddede yazılı üniversiteler 
ile yüksek okullarda halen kayıtlı öğrenci adedi 
kaçtır 

3. 1962 - 1963 ders yılı için müracaat edip 
de bu üniversite ve okullara giremiyen kaç öğ
renci vardır? 

4. Yukarda yazılı üniversite ve okullarda 
başarısızlık veya devamsızlık sebebiyle aynı 
sınıfta ikinci sene okumakta olan kayıtlı öğ
renci adedi kaçtır?. 

5. Bu üniversite ve okullarda kayıtlı öğ
rencilerden aynı sınıfta, iki seneden fazla oku» 
makta olan öğrenci var mıdır? Varsa, bunla
rın adedi kaçtır? 

6. Fakültelerle yüksek okulların bir kıs
mında çift tedrisat yapılmasına teknik:'imkân 
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var mıdır? Bakanlığınızca bu mevzuda ne düşü
nülmektedir1? 

-BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET BASİT 

HATİPOĞLU (Manisa) — Aydın Milletvekili 
Reşat özarda arkadaşımızın sorularını aşa
ğıda olduğu şekilde cevaplandırıyorum. Bu 
cevaplar muhtar üniversitelerimizden alınmış
tır. Onları olduğu gibi huzurunuzda tekrar 
ediyorumu 

Birinci soru, üniversitelerimizde öğretim 
üyelerinin kaç saat ders verdiklerine aittir. 

1. a) Ankara Üniversitesinde öğretim üye
lerinin haftalık ders saatleri, her fakültenin 
ders programlarına göre, o ilâ 10 saat "arasın
da değişmektedir. 

b) Ankara Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesinde öğretim üyeleri ortalama olarak günde 
100 dakika olmak üzere, haftada 9, yılda 276 
saat ders vermiştir. 

•c) İstanbul Üniversitesi aşağıdaki müta
lâayı dermeyan ederek rakam vermemiştir. 

Üniversite öğretim üyelerinin görevleri sa
dece dersler vermekten ibaret değildir. Pra
tik çalışmaları, uygulama ve proje işleri lâbo-
ratuvar ve seminerleri yönetmek, 'bilimsel araş
tırmalar ve yayımlar yapmak ve yaptırmak da 
görevleri arasındadır. (Üniversiteler Kanu
nunun 21. nci ve 25 nci maddeleri.) Meselâ ders 
programlarında bir saat gösterilen, bir pratik 
çalışma, öğrencilerin muhtelif gruplara ayrıl
ması suretiyle kürsü öğretim üyeleri tarafın
dan ayrı ayrı icra edildiğinden, hakikatte ve 
fiilen 5 veya 6 saati 'bulmaktadır. Binaenaleyh 
program dışında, fiilen okutulan derslerin ve 
yapılan çalışmaların miktarını, ekser fakülte
ler için, söylemeye imkân görülememiştir. Kal
dı ki, fakültelerde, hattâ yaz aylarında bile, 
öğretim üyeleri tarafından gruplar halinde 
öğrencilerle müşterek akademik çalışmalar 
yapılmakta, bu çalışmalar programlarda göste
rilmemektedir. Bundan başka doktora ve ihti
sas çalışmalarının düzenlenmesi, doçentlik, dok
tora ve ihtisas tezlerinin sevk ve idaresi, se
minerlere gelen öğrencilerin görevlerini hazır
latma 'tarzında özetlenebilecek çalışmalar, öğ
renciler için kabul etme saatlerinin tahsisi se
bepleri ile öğretim üyeleri haftanın birçok saat
lerinde meşguldür. Bu meşguliyetler prog
ramlarda gösterilmez. 
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Hulâsa, üniversite öğretim üyelerinin, ea- _ 

lışmalarmın fiilen verdikleri dersler ile ölçül
mem esi gerektir, öğretim üyelerinin vere
cekleri dersleri, yapacakları, deneyleri, uygu
lamaları. hazırlamak, araştırmalar yapmak ve 
eserler vermek, bilimler dinamik olduğundan 
yabancı yayımları takibeftmek, asistan yetiştir
mek, enstitü veya klinik müdürlükleri gibi 
idari, kurullardaki ve komisyonlardaki görev
leri- ifa e'tmek, diğer fakülte ve yüksek okul
larda aldıkları dersleri vermek için çok za
mana ihtiyaçları olacağı şüphesizdir. Hukuk 
Fakültesinin Ibâzı. öğretim üyeleri İktisat Fa
kültesinde, İktisast Fakültesinin bâzı öğretim 
üyeleri de Hukuk Fakültesinde, Hukuk ve İk
tisat fakültelerinin bâzı öğretim üyeleri de İs
tanbul, Eskişehir İktisadi ve Ticarî İlimler aka
demilerinde de dersler vermektedir. 

d) İstanbul Teknik Üniversitesinde ve bu 
üniversiteye bağlı teknik okulda her öğretim 
üyesi kış sömestresinde haftada 4 - 29, yaz sö-
mestresinde 4 - 27 saat ders vermiştir. Yıllık 
ortalama 300 saattir. 

e) Ege Üniversitesi soruyu şu şekilde cevap
landırmıştır : Cevap, İstanbul Üniversitesinin 
cevabına benzemektedir. 

Profesörlerin öğretimden gayrı kürsü yöneti
mi, ilmî ve meslekî araştırma, inceleme, deneme
ler yapmak ve Ilımlarla ilgili eserler yayınla
makla görevli bulundukları 115 sayılı Kanunda 
belirtilmiştir. Profesörlerin ders saatleri; ver
dikleri dersin vüsatine ve ders programlarına 
bağlı olduğu cihetle bu durum, her profesör için 
ve icabında her öğretim yılı veya sömestirde de
ğişebilir. 

Binaenaleyh, verilen ders saatleri hakkında 
katî bir rakam verebilmek kabil değildir. Şimdi, 
muhterem arkadaşımızın ikinci sorusuna cevap
larımı arz ediyorum : 

2. Halen; 
a) Ankara Üniversitesinde 20 374 
b) Ankara Orta - Doğu Teknik Üni. de 1 327 
e) İstanbul Üniversitesinde 26 570 

İstanbul Gazetecilik Enstitüsü 113 
İstanbul Yabancı Diller Okulu 04 

d) İstanbul Teknik Üniversitesinde 2 594 
İstanbul Teknik Okul 1 386 

e) Ege Üniversitesinde 1 351 
kayıtlı öğrenci mevcuttur. 
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3. 1962 - 1963 ders yılı için müracaat edip 

de bu üniversite ve okullara giremiycnlcr : 
a) Ankara Üniversitesi bu soruya cevap ver

memiştir. Çünkü; muhtelif fakültelere aym öğ
renciler müracaat etmişlerdir. 

b) Ankara Orta - Doğu Teknik Üniversite
sine müracaat edip de giremiyen öğrenci sayısı 
2 546 dır. 

e) istanbul Üniversitesine müracaat eden
lerden giremiyenler 30 719 dur. (Bu rakam ha
kiki öğrenci adedini göstermez. Bir öğrenci mü-
taaddit fakültere müracaat ettiğinden yekûn, öğ
rencilerin müracaat ettiği fakülteler adedince 
çoğalmıştır.) 

d) İstanbul Teknik Üniversitesine müra
caat edenlerden giremiyenler 3 373 tür, 

e) Ege Üniversitesine müracaat edenlerden 
giremiyenler 2 048 dir. 

4. Yukarda yazılı üniversite ve okullarda 
başarısızlık veya devamsızlık sebebiyle aynı sı
nıfta ikinci sene okumakta olan kayıtlı öğrenci
lere ait seri şu suretle cevaplandırılmıştır : 

a) Ankara Üniversitesinde 5 fakültede 537 
dir. Hukuk ile Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülte
sinde öğrenci adedi fazla olduğundan aynı sınıf
ta iki sene ve daha fazla okumakta olan öğrenci
lerin tesbit edilemediği bildirilmiştir. 

b) Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde 80 
öğrencidir. 

c) İstanbul Üniversitesinde sınıf usulüne 
göre ders yapıldığı ve fakülteleriyle okullarının 
öğretim yönetmeliği müşterek olmadığı beyanı 
ile rakam vermemiştir. 

d) İstanbul Teknik Üniversitesi de aynı 
mütalâada bulunmuştur. Normal öğretim süresi 
sonunda diploma alanların oranı % 78 olarak 
bildirilmiştir. 

e) Ege Üniversitesinde 125 öğrenci devam
sın ve başarısız olarak bildirilmiştir. 

5. Üniversite ve okullarda kayıtlı öğrenci
lerden aynı sınıfta iki seneden fazla okumakta 
olanlar : 

a) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 45 
öğrenci vardır. 

b) Ankara Orta - Doğu Teknik Üniversite
sinde 1 öğrenci vardır. Bu üniversitede aynı sı
nıfta iki sene başarı gösteremiyen öğrenci izinli 
savd maktadır. 
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c) İstanbul Üniversitesi ve 
d) İstanbul Teknik Üniversitesi 
Dördüncü soruya verdikleri cevabın bu soru 

için de aynı olduğunu hildirmişlerdir. 
e) Ege Üniversitesinde iki yıldan fazla ba-

Karısızlığı olan "71 öğrenci vardır. Üniversiteleri
mizde ikili tedrisat yapılıp yapılamayacağına 
dair soruya üniversitelerimizden alman cevap 
şudur : 

6. Üniversiteler, bina ve öğretim araçlarının 
yetersizliği bakımından ve 7244 sayılı Kanunun 
munzam istihkaklar için koyduğu tahdit dolayı-
siyle çift öğretim yapılamadığını beyan etmekte
dirler. 

İstanbul ve Ankara üniversiteleri çitt öğre
timlerine, lüzum görülen zamanlarda paralel 
kurlar ihdası suretiyle mümkün olduğu kadar 
fazla öğrenci yetiştirme imkânlarının sağlandı
ğını bildirmişlerdi. Burada, rektörlerle Bakan
lığımızca yaptığımız toplantıda, çift öğretim 
için hazırlıklar yapılacağını ve önümüzdeki yıl
larda bunun tecrübe edileceğini beyan etmiş 
bulunuyorlardı. Fakat şunu kabul etmek lâzım 
ki; üniversitelerimiz, gerek mekân itibariyle, 
gerekse öğretim vasıtaları bakımından çift Öğ
retime henüz daha iyice hazırlanmış değillerdir. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Özarda, 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Verdikleri 

izahata teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

25. — İstanbul Milletvekili Re§it Ülker'in, 
istanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne, dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve İçişleri Bakan
larından sözlü sorusu (6/500) 

BAŞKAN — Sayın Ülker burada yok. Soru
ları bir defaya mahsus olmak üzere gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

26. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
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) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Çakmak, burada
lar. Bayındırlık Bakanı yok. Soru gelecek birle
şime bırakıldı. 
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27. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Vzuner'-

in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuncr, izinli. 
Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

28. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Eskişehir 
belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın son 
dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik gibi 
işler için ne miktar elektrik enerjisi harcandığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/503) 

BAŞKAN — Sayın Balım, burada. Sanayi 
Bakanı bulunmadığı için soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

29. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1950 -
1962 yıllarında kâr ve zarar miktarlarına dair 
soru önergesi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin 
sözlü cevabı (6/504) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv burada. Ti
caret Bakanı burada. Soruyu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Baka

nınca sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. Ziraat Bankasının 1950 - 1962 yılların
daki kâr ve zarar miktarlarının açıklanmasını, 

2. Bankanın bu müddet içerisindeki kâr ve 
zarar!arındaki değişiklik esbabı mucibesi ile has
saten 1960 - 1961 yıllarındaki gerilemenin sebe
binin bildirilmesini, 

3. Ziraat Bankasının çiftçiye ferahlık temin 
edecek kullanılmaya müsait olup da kullanırmı-
yan imkânlarının bulunup bulunmadığının bil
dirilmesini var ise kullanılmayış sebeplerinin 
açıklanmasını, 

4. Ziraat Bankasının personel politikası tes-
bit edilmiş midir? Elemanlarını hangi menşe ve 
liyakata göre seçmektedir? Hangi esaslı esbabı 
mucibeye göre tasfiye ve emekli etmektedir? Son 
iki yıl içerisinde kaç memur tasfiye edilmiş, kaç 
memur yeniden işe alınmıştır? 
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5. Hükümet olarak bankanın çalışma ve is

tikbalinden memnun musunuz? 
6. Antalya İlinde ticari, zirai ve Marshall 

plânına göre elli bin liradan yukarı kredi alan
ların isimleri ile aldıkları kredinin miktarları
nın bildirilmesini bu kredilerde bir azalma varsa 
sebeplerinin açıklanmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Muhlis 
Ete. 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (An
kara) — Muhterem arkadaşlarım, Antalya Mil
letvekili Sayın İhsan Ataöv'ün sözlü sorusuna 
ait cevabımı aşağıda arz ediyorum. 

Ancak soruda bahis konusu hususların l :IM 
ka sırrı olarak mümkün bulunduğundan görüş
lerimiz umumi olarak ifade edilmekle yotinilmis
tir. Teferruata inilmesi halinin Bankalar Aanu-
nunım 74 ncü maddesine aykırılık teşkil edece
ği kanaatindeyiz. 

1. Sual : Ziraat Bankasının 1950 - 1962 yıl
larındaki kâr ve zarar miktarlarının açıklanma
sı? 

Cevap : T. C. Ziraat Bankası 1950 - 1962 yıl
larındaki bilançoların daima kârla kapatmış 
olup miktarları şöyledir : 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Kâr 
Lira 

11 139 500 
22 608 356 
38 148 139 
39 187 747 
41 099 685 
44 916 005 
45 507 399 
41 051 034 
57 162 120 
55 731 226 
53 363 992 
6 949 252 

2. Sual : Bankanın bu müddet içerisindeki 
kâr ve zararlarındaki değişiklik esbabı mucibesi 
ile hassaten 1960 - 1961 yıllarındaki gerilemenin 
bildirilmesi. 

Cevap : Bankanın kârı umumiyetle artma te
mayülü göstermektedir. 1961 yılındaki -gerile
menin sebepleri ise şunlardır. 
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a) 263 sayılı Kanun gereğince 1 . 3 . 19(50 

tarihinden itibaren memur- maaşlarına tatbik olu
nan % 20 zam ve normal memur terfileri, ban
kanın yönetim ve isletme giderlerinde, âzami ta
sarruf yapılmasına rağmen masraflarda cüzi bir 
miktar artışa sebep olmuştur. 

1)) Bankanın 1960 yılındaki geliri 360 766-
184, 66 lira iken 1961 yılında 45 981 2.19, 72 lira 
azalış göstererek ancak 314 784 964,94 liraya ba
liğ olmuştur. 

Evvelki yıllarda, banka alacaklarının vâdesi 
geçmiş olsun olmasın bilûmum kredilerine faiz 
tahakkuk ettirilmekte iken bilhassa donmuş ve 
karşılıksız kalmış veya ilerde tahsili şüpheli bu
lunan alacaklara faiz tahakkuk ettirmenin mah
zurlarını'nazarı itibara alarak ve samimî bir 
blânço tanzimi maksadiyle bu mahiyetteki he
saplara 1961 yılında faiz tahakkukundan sarfı
nazar edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kararın 
tatbikatı neticesi, 1961 yılı itibariyle bakiyesi 
700 000 000 lira civarında olan donmuş ve kar
şılıksız kalmış alacaklara faiz tahakkuk ettiril
memesi banka kârında yukarda belirtilen düş
meyi meydana getirmiştir. 

c) Zikroluııan bu iki sebepten başka 123 sa
yılı Kanunla taksitiendirilen ve % 5 faize tabi 
tutulan banka alacaklarından mahrum kılman 
faiz farkı ile Tarım Kredi Kooperatiflerine ya
pılan ikrazat için Merkez Bankasına* ödenen be
delden daha düşük nisbette faiz tahsili neticesin
de hâsıl olan farklar gibi sebepler de ilâve edile
bilir. 

Esasen Bakanlığımızca da bu mevzu üzerin
de ehemmiyetle durulmuş, keyfiyet özel surette 
Yüksek Murakabe Heyetine de tetkik ettirilmiş
tir. 

Bu tetkik neticesinde Bankanın 1961 yılında
ki kâr azalışının her hangi bir faaliyet noksan
lığından veya masraflarının artmasından ileri 
gelmediği, yukarda belirtilen sebep ve âmiller
den doğduğu anlaşılmıştır. 

3.- Sual : Ziraat Bankasının çiftçiye ferah
lık temin edecek kullanılmaya müsait olup da 
kullanılmıyan imkânlarının bulunup bulunmadı
ğının bildirilmesi var ise kullatıılmayış sebeple
rinin açıklanması. 

Cevap : Banka bütün kaynaklarını, her se
ne hazırladığı ve Krediler Yüksek Nâzım Heye
tinden geçirdiği programa göre başta ziraat ol
mak üzere kredi sahalarında kullanmaktadır. 

Kullanılmıyan bir kaynak mevcut değildir. 
4. Sual : Ziraat Bankasının personel politi

kası tesbit edilmiş midir? Elemanlarını hangi 
menşe ve liyakata göre seçmektedir? Hangi esas-
IIı esbabı mucibeye göre tasfiye ve emekli etmek
tedir? Son iki yıl içerisinde kaç memur tasfiye 
edilmiş, kaç memur yeniden işe alınmıştır? 

Cevap : a) Bankanın memleketimiz, şartlan 
da nazarı itibara alınarak tatbik edilmekte» olan, 
tesbit edilmiş belirli bir personel politikası var
dır. 

b) Banka personelini, tahsil durumu, lisan 
bilgisi ve başka yerlerdeki, hizmetleri il o şah
si durumlarını dikkate alarak seçmekte ve bu ele
manlarına maaş mevzuatına göre umumi mesai 
ve sicil durumlarını göz önünde bulundurarak 
kadro ihtiyaç ve imkânlarına göre maaş vermek-. 
tedir. 

Teftiş Heyetine, müşavirliklere, hukuk işle
rine ve teknik kadrolara münhasıran yüksek tah
sil görmüş personel ve teknik elemanlar alınmak
ta diğer memur kadrolarına ise yine yüksek tah
sil görmüş, veya Ticaret lisesi gibi meslekî tah
sil yapmış elemanlar müracaatları halinde tercih 
edilmektedir. 

c) Ziraat Bankasında memur tasfiyesi ya
pılmamaktadır. Ancak, maluliyet, yaş haddi, me
murun kendi isteği ve sicil durumları dolayısiy-
le re'sen emekliye sevk muameleleri yapılmakta
dır ve son iki yıl içerisinde bu sebeplerle mevzu
ata uygun olarak emekliye sevk olunan memur 
adedi; 

Mâliden emekliye sevk : 45 
Yaş haddi dolayısiyle emekliye sevk : 163 
İstekleri üzerine emekliye sevk : 18 
Sicil durumları dolayısiyle .re'sen emek

liye sevk : 62 

288 Olmak üzere ceman 
kişidir. 

Bankanın umumi memur ve müstahdem adedi 
9648 kişi olduğuna göre son iki yıl içerisinde yu
karda. belirtilen sebeplerle emekliye ayrılan me
mur adedi % 2,98 gibi normal, hattâ, düşük bir 
nisbettedir. 

Yine bu müddet zarfında istifa, ölüm, asker
lik ve inzibati muamele tâyini suretiyle ihraç gi
bi muhtelif sebeplerle 863 personelden açılan kad
rolara 622 eleman yeniden tavln edilmiştir. 
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5. Sual : Hükümet olarak bankanın yalısına 

ve istikbalinden memnun musunuz? 
Cevap : Bankanın çalışmaları Bakanlığımız

ca yakından t akibed ilmekte ve uygun bulunma
yan hususlar görüldüğü takdirde gerekli müda
haleler yapılmaktadır. 

Banka faaliyetlerinin yurdun dört bir yanın
da geniş bir müstahsil kütlesini alâkadar etme
si dolayısiyle muhtelif şikâyetlere muhatap ol
masını normal karşılamak icabeder. Bu şikâyet
lerin ekserisi banka personelinin hareketlerinden 
ziyade kaynaklarının müsait olmaması sebebiy
le vatandaşın kredi ihtiyacının istenen ölçüde 
karşılanmamış olmasından ileri geldiği müşahe
de edilmektedir. 

Banka personelinin kendi insiyatif telinde ol
un yan müşkül şartlar içinde çalıştığını ve vazi
felerini yaptıklarını kabul etmek gerekir. 

Sual : 6 — Antalya ilinde ticari, zirai ve Mar
şa! Plânına göre 50 000- liradan yukarı kredi 
ajanların isimleri ile aldıkları kredinin miktar
larının bildiı'ilmesini bu kredilerde bir azalma 
varsa sebeplerinin açıklanması : 

Cevap : Sayın İhsan Ataöv'ün Antalya il vs 
ilçelerinde 50 000 liradan fazla kredi alan kim
selerin b.ildirilmesi hususundaki yazılı soru öner
gesine evvelce cevap verilmişti. Aynı konuyu bu 
defa sözjü soru olarak Meclise getirmiş bulun
maktadır. Kendilerine yazılı olarak cevabımızda 
da belirttiğimiz veçhile soru muhteviyatının müf
redatlı olarak açıklanması 7129 sayılı Bankalar 
Kanununun 74 ncü maddesine muhalefet teşkil 
etmektedir. 

İstenilen malûmat gerek bankanın mesuliyet 
ve presti in i yakînen ilgilendirmesi ve gerekse 
müşterilerinin gizli tutulması icabeden ticari, 
malî durumlarının teşhir edilmiş olması bakı
mından mahremiyetinin teminini zaruri görmek
teyiz. 

(îenel olarak yapılan incelemede ise Antalya 
il ve ilçelerindeki banka şubelerince ticari ve zi
rai kredi açılan müşterilerin bu kredilerinde her 
hangi bir tenzilât yapılmadığı anlaşılmıştır. 

Sözlerime son verirken şu hususu kendilerin
den temenni etmek isterim : 

Gecen gün. Senatoda da arz ettiğim gibi, Zi
raat Bankası malî bir teşekküldür, muhtar bir 
teşekküldür, tarihî bir teşekküldür. Bugünkü 
sorularına dahi Ziraat Bankasının tamamen ce
vap vermesi mahzur teşkil eder. Bunu bir ikti-
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sat hocası olarak, arz ediyorum, bunu Yüksek 
Murakabe Heyetinin eski üyesi olarak arz ediyo
rum, bunu Ticaret Vekili olarak arz ediyorum. 
İtimat buyurnunlar, bunlar, Ziraat Bankasına 
zarar vermektedir. Çünkü bankalar aranmda 
yalnız bu bankanın, velevki Devlet Bankası ol
sun bu hususlarının arz edilmesi bankacılık ba
kımından zararlıdır. Ama bu sefer bu hususları 
arz etmiş oldum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 'Ziraat [Bankasından 1 'ku
ruş kredi almıyan ve .evinin yolu bu bankanın 
önünden ıgeçmezıse oradan, 'da geçmiyecek olan 
Ibir şaihıs olarak, "T. 'C. Parlâmentosunda, bu 
ıinenvleketin toplum kalkınmasını sağlıyacaik ve 
•memleket kaderinde hükmü bulunanı 'bu mües
sesemin -her şeyini konuşmak 'her şeyini sor
mak, yaralarını sarmak ve onu .kötü 'gidişten 
iyi yola yöneltmek için.ihüsnüniyet ve samimi
yet •duygulariyle -'bu «soruyu getirmiş bulunuyo
rum. Sorumu yazılı 'olarak »orduğunı zaman, 
.mahfemiyet 'kaydı yi e beynelmilel anlaşmaların 
dahi (gizli ıkalmadığı 'Türkiye Parlâmento Üye
sine, nahiye müdürüne verilen sırlar, hesap .uz
man lan mı. verilen sırlar mahrem 'kaydiyle ve
rilebilseydi, yüksek huzurlarınızı elbette işgal 
etm iye çektim. 

İşte muhterem arkadaşlar, bu sırlar, çok ka
palı sırtar olarak tutulduğu içindir iki beni bu 
konuda daha derinliklerine dalmaya mecbur 
etti. Çoı'k memnunum, derin'tere dalınca çok 
şeyler çıktı aziz arkadaşla Hım. 

İhtilâl geçirmiş bir* me'mlekette, en büyü
ğünden en küçüğüne .kadar bütün mensupları
nın 'hesap verdiği bir müessesesinin, ihtilâlden 
sonra sahibi olanların elbetteki isnatları fiili
yat haline 'getirmemeleri iktiza ederdi. 

Ook sevdiğim ve 'büyük hürmetim olan Ti
caret Vekili .arkadaşımız dikkatle dinlerlerse bu 
'müesseseye Ibir neşter vurmanın gerektiğini an-
lıyaeaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım ; ıs orunu un birinci 
maddesine verilmiş olan. cevabı ibrette dinle
diniz ve zabıtlara, igeeti, tarihe intikal etti. 'On. 
sene zarfında 11 milyondan 57 ımilyona çıkan 
bir banka, kârı bir senede 6 milyon liraya ine
mez -aziz arkadaşlarım. Elinle avuç avuç saıvur-
san, yesen, bu 57 .milyonun 50 milyonunu bir 
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senede tüketemezsin aziz arkadaşım. Bu müm
kün olamaz. Bunu ıkalbul •edemiyorum. Faiz ta
hakkuk ettirmedi, talan karar şu idi, filân ka
rar bu idi, bu olmazdı.. 

'Bu hakikatle, bu güneş balçıkla sıvaua-
mazdı. IBu, o müessesenin başındakilerin 'liya
katsiz, (başarısız, dirayetsiz ve böyle bit- mües
seseyi Türkiye çapında idare 'etmek ehliyetinden1 

uzak oluşundandır. Her isnadımız bir delile 
raptedilmektedir. 

Ook 'arzu ederdim ki, Büyük Meclis şu an
da çok kalabalık olsun ve 'benim ko'nuşmraiarım-
da beni tasvibeden muhterem Halk Partili ar
kadaşlarım da 'burada 'bulunsunlar ve tasviple
rine devam etsinler. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, Bankanın bu müd
det içerisindeki devamlı zarara inişi, banka mev-
duati 'içerisinde sırf tasarruf s ahi pi erinin 'getir
miş okluğu üç .milyar lira bulunan T. O. Ziraat 
Bankası 1961 de altı milyon lira kâr etmiştir, 
sermayesi 50 milyon lira olan Vakıflar Banka
sı da 6 milyon lira kâr etmiştir. Aziz arkadaş
larım. 

Bu üç. ımilyar lira. ı% 1 le işletilmiş olsaydı 
30 milyon lira kar .etmesi lâzımdı. Yalnız tasar
ruf mevduatı. Fakat 'bu rasyonel çalışmamak
tandır. Neden"?.. Müessesenin başında bulu
nanlar, 'Vekil 'Beyin söylediği 'gibi, bir personel 
politikasına uygun çalışmamaktadır. IBu mües
sesenin başında bulunanlar meselâ İzmir Şube
sinden .ayrılırken oranın başına bir ortaokul 
mezununu getirmeselerdi, izmir'de 'bir firma
ya 30 milyon lira, bir firmaya '20 milyon lira, 
bir 'firmaya 10 milyon lira vermek suretiyle 3 
firmaya 'bu müessesenin '60 ımilyon lirasını ver
meselerdi Ve 'bu verişleri oraya 'koydukları in
sanlarla 'buradan idare etmeselerdi, elbette ban
lar ım çalışma tarzı başka türlü olacaktı. Eğer, 
bu müessesenin başında bulunanlar ihtilâlden 
sonra bir sen'e içinde, yakınları vasitasiyle, 3 ta
ne şirket kurmamış olsalardı, İzmir'de Uysal 
Kolektif Şirketi Antalya'da öz Uysal Kolektif 
Şirketi .kurmak suretiyle ikiyüz bin lira serma
yeli bir şirkete dörtyüz bin lirayı uzun vadeli 
•ve düşük faizle (kendi kardeşinin şirketine 'bı
rakmamış olsalardı elbette vatandaşlar bu mü
esseseden memnun olacak, biz de 'bu yaralara 
neşter vurmıyacaktı'k. 

Fakat aziz arkadaşlarım, 'bir müessesenin 
başında bulunan insan kendi öz 'kardeşine dört

yüz 'bin lirayı verirken bu benim, kardeşimdir, 
umum müdür muavini 'kararı sen imzalayıver 
diye odadan çıkıp 'gitmek suretiyle mesuliyeti 
kağıtların üzerinde umum müdür muavinine in
tikal ettirebilir. Fakat tarihte bu vicdan o me
suliyeti duymalıdır. Başkalarında »küçücük 
çöpler arayanlar kendi gözlerindeki .merteği 
'hissetmek ve görmek 'mecburiyetindedirler. 

Şimdi, «'bu müessesenin çiftçi lehine kulla-
nılmıyan imkânları var mıdır1?» dedim, 'Sayın 
Vekil «yoktur» dedi. Ben, muhterem arkadaş
larım, bunu şöylece izan edeyim: Banka bugün 
için ta'hakkük etmiş bütün 'kaynak ve imkânla
ra nazaran zirai sektöre tahsisi mümkün 2 mil
yar 440 milyon lira plasmana nıalik bulunmak
tadır. Bunun .2 milyarı dahi vatandaşa ulaşma
makta, 440 milyon lira zirai plfusımandan elde 
bloke tutulmaktadır. Banka, 450 milyon lira
lık ticari plasmanından da 66 milyon lira kre
disini bloke tutmak suretiyle ceman yarım mil
yar liralık imkânım 'vatandaştan uzak tutmakta 
mesuliyet korkusu veya 'çeşitli duygularla el al
tında .muhafaza etmektedir. Bu yarım milyar 
lira az para değildir muhterem arkadaşlarım. 
Bu yarım ımilyar lira vatandaştan tasarruf bo
nosu diye 'her sene cayır \cayır çektiğimiz para
dır. Madem ki piyasada para. darlığı vardır, 
neden bu parayı demir ve çelik kasalar içinde 
kilitliyoruz da vatandaşın (hizmet imkânına gön-
dermiyoruz, neden? Bana Ziraat Bankası cevap 
verebilir mi? Veremez! Ondan sonra da Sayın 
Vekile öyle doldurma, bir- yazıyla 'bizim kulla
nılmamış tek paramız yoktur der. 

Onun yanında dahası var; 'banka, kanunu
nun net'hükümlerine rağmen kasasında devamlı 
surette geniş çapta imkânlarını hapsetmektedir. 
Eylül H9'62 ayında '277 milyon lira bankanın 
kasasında mahfuz tutulmaktaydı aziz arkadaş
larım, yalnız bir ayda. 

Muhterem arkadaşlar, banka elemanlara na
sıl muamele eder? Sayın Vekil Bey çok güzel 
izah (ettiler: «Şu şu sebeplerden dolayı perso
nel dışarı çıkarılır» dediler. Ben yalnız mer
kez binasından söyliyeceğim, 'merkez 'binasın
da, bahsettiğim bu 1,5 - 2 sene içerisinde 140 ta
ne memur 39 ncu (maddeye ıgöre keyfi bir şe
kilde emekliye sevk edilmiştir. 'Bu sevk edilen 
memurların hepsini aşağı - yukarı büyük çap
ta, Akbank - Pamukbank - 'Sümerbank hepsini 
yakalamış ve müesseselerinin şubelerinin 'başı-
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na 'geçirterek 'onların ıfikirlenki'deıı, unların vü
cutlarından istifade eder durunra gelmiştir. (Bu-
'g'ün vücutlarından istifade edilmiyeu veyahutta 
sicili eıi bozuk 'olarak tasfiye edildiği iddia edi
len, yalnız merkez binasındaki 140 tane .memur, 
memle'kotin başka bankaları tarafından nasıl 
bir inini et gibi tutulur; nasıl bir (kurtarıcı gibi 
bu müesseselerin başına getirilir, buna d i k k a t 
etmek lâzımdır-. 

Eğer Ziraat IBamkası altı ınıilyon lira. kâra 
inmişse işte eldeki 'kıymetleri 'çeşitli sebeplerle 
kaçırmamı ve lâyi'k olmıyan insanları işin başına 
oturtmasındandır. Ona, buna .faiz tahakkuk et
tirilmem esinden ideg.il, dnu 'kabul edem iye c eğim. 

'Tabiî bunları ismen vermek de mümkün ama 
vaktimiz de pek yo'k, uza'tımıyaeağım. 

'Muhterem' arkadaşlari/m, bu (müessese 'Tür
kiye'nin en ücra köşesine hadar şube açmış bir_ 
müessesedir. Ya mi 'Türk topraklarına 'Türkiye 
Hükümetinden ıdalıa 'kuvvetli 'bir şekilde delil
lerle sahip olan 'bir 'müessesenin bu kadar de
jenere, bu 'kadar geriye geriye .gitmesi ımemle-" 
ketin istikbali 'halamından da 'bize elem 've 'ke
der vermektedir. 

Şimdi muhterem, arkaşlarım, gelelini şu 
im ah rem honulara; Ziraat'Bankasının vermiş ol
duğu 'kredilerden su yüzüne çıkacak hakikatler
den (korkmak suretiyle .«bunlara, mahrem»1 <kay-
diyle yazılı sorumuza dahi 'cevap verilmemesi
nin sebebi jbudur. 

Arkadaşlar ben, Ziraat llian'kasmın başında 
bulunanları her hangi bir'politik veya şu ve bu 
bakımdan bir hedef tutarak konuşmuyorum ve 
bu müesseselerin de baışında politik adam ol
maz. !Bu i)nüess!cıse!eı*in (başındaki adamlar, es
ki • iktidarın adamıdır, ihtilâlin adamıdır, 'koa
lisyonun .adamıdır. Bunları bilen adamım. Ben 
bu 'bakımdan ıda. konuşmuyorum. Yalnız 'mües
sesenin 'başındakilerin, niçin Antalya.'dahi ra-
hamları •vermediklerimi ufacık bir 'misalle izah 
edeceğim: Şahsına 'karşı çok büyük hürmet 
'duyduğum, Parlâmentomuzun bir mensubu, bir 
milletvekili arkadaşımız, (ismini vermekte ipek 
mahzur yok; (Muhterem Kermali tBayaz.it. iBen 
çok severim, 'kendilerine saygım vardır) bu ar
kadaşımız, Finike'de çeltik ekecek olmuş, tut
muş gelmiş Ziraat iBankasma, Umum 'Müdürün 
odasına oturmuş, demiş ki bana 'kredi .lâzım. 
Ne kadar? 70 bin lira. Karşılık 1.. 'Karşılık yok. 
«Nerede yapacaksın?» «Finike'de yapacağım.» 

B! Finike'de 70 bin liralık karşılık göstermek 
pek mümkün olamamış. Finike'deki o küçük 
çiftçinin hah ki olan zirai pl âsin andan 70 bin li
ra Kemali Üayazıt 'Beyefendiye verilmiş. 'Ke
mali .Bayazıt Beyefendi çeltiğini 'kaldırmış ve 
buraya bir yazı yazmış, demiş İki «bu sene mah-
isulüm. olmadı, ben bu parayı ' ıveremiycceğinı, 
tecil edin.:» 'Banka işe müdahale etmiş. Finike'ile 
•kalkan '5 yüz hin. liralık çeltik Antalya.'dahi 
Necmi Alpagof 'un deposunda yakalanmış ve 
.kapısı mühürlenmiş, haciz 'kararı konmuş. On
dan sonra Kemali Bayazıt (Beyefendi (gelmiş, 
Umum (Müdürlüğe oturmuş, vaziyet böyle, böy
le.. Arkadaş. ınormal telgraf değil, bir yıldırım 
telgraf çekilmiş, 'denmiş ki, «Kemali .Bayazıt Be
yin. Xecıııl Alpaıgot 'deposundaki çel İliklerin deki 
haczi kaldırınız, mührü yo'k ediniz, ve de ıh al. 
orada.ki şube haczi kaldırın iş. Kemali 'Beyazıt 
Beyefendi çeltiklerini satmış ve bugün halâ (Ke
mali 'Bayazıt 'Beyefendi .karşılıksız 70 bin lira 
Ziraat IBankası Umum Müdürlüğüne Finike 
plâsmamndaki tahsisattan borçludur aziz arka
daşlarını. 

B, şimdi muhterem arkadaşlarım, gönül is
ler iki; böyle memleketin kaderinde rol oynı-
yan müesseselere lâf söylemiydim, dönül ister 
ki; bir sır 'kutusu olarak tutalım, gönül ister ki 
deşin ivdim. Affedersiniz, ters ters yüzdükten 
•sonra, 'geriye .geriye .gittikten sonra, bütün kö
tülükler içinde nüveleştikten sonra bir lamda bu 
müesseseyi açmak, neşteri ona vurmak, kangren 
olmuş uzvu kesmek suretiyle büyük gövdeyi kur
tarmak lâzımdır. Yarayı 'gizi iverek bütün göv
deyi kangren etmeye ne Ticaret Vekilimizin 
hakkı vardır, ne Hükümetimizin, ne de Yükselk 
Parlâmentonun hakkı vardır. 'Bu memleket he
pimizindir. Ikhkımız yoktur bu müesseseyi 
'kangren etmeye. 'Bu müesseseye el koyup dâva
yı mutlaka kurtarmak lâzımdır. Ben .Saym Ve
kilden bu kürsüye çıkmasını, «Muhterem arka
daşlar, talihte geçmişi vardır, bir Ikromit dâva
sından dolayı, bu müessese hakkında Meclis tah
kikatı açılmıştır. Meclis tahkikatı açalım. Ben 
bunları bilmiyordum.» demesini rica ediyorum. 

Daha benim söylemek istediğim çok şeyler 
var ama istemiyorum da. Vekil Beyefendi his
lerime hitabetti, birazını oraya 'kapatıyorum. 
Yani hislerini biraz da galip geliyor, kendileri
ne hak veriyorum. 'Bir Ticaret Vekili olarak, 
bir iktisatçı olarak hattâ bu acı durum karşısın-
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da, bu tabloyu önlerine serdiğim için üzülüyo
rum ve o.müessesenin fbaşmda (bulunduğu için de 
kendilerine yardımcı olmaya içimden bütün sa
mimî duygularımla arzulu bulunuyorum. Fa
kat elimde daha geniş 'bir imlkân yok aziz ar
kadaşlarım. Ben yarayı açıyorum, söylenecek 
çok şey var. Müessesemin içinde, vestiyerinde 
umum müdür muavini, atılan ıbir memurdan 
dayak yiyor aziz arkadaşlarım. Odasınaı çıkarı
lıp teskin ediliyor da memur yerinde bırakılı
yor. Tokatla mevkiini muhafaza eden memur
ların bulunduğu bu müessesede memleketin ka
derine el koyup toplu kalkınmayı sağhyaeağma 
inanıyorsa Say*m Vekil, aldanıyor. işte ben 
ikaz ediyorum, önümüzde Ibir kangren vardır, 
'kesiniz, temizleyiniz, memleketi ve müesseseyi 
kurtarınız. Hürmetlerimle aziz arkadaşlarım. 
(Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Ticaret -Bakanı. 
TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (An

kara) — Muhterem arkadaşımızın konuşmala
rını iki safha halinde mütalâa etmek lâzımdır. 
Biri objektif mevzular, diğeri sübjektif mevzu
lar. tik olarak objektif 'mevzulara temas edece
ğim. 

Ziraat Bankası gibi İktisadi Devlet Teşek
külleri telknik birer müessese oldukları ve bun
ların murakabeleri Devlet Şûrasından, Divanı 
Muhasebattan uzak oldukları ve idareleri 3460 
sayılı Kanunla hususi bir rejime tabi tutulduk
ları için Ibu müesseseleri idari, malî, iktisadi ve 
icabında teknik noktalarda) da Meclisiniz adına 
murakabe etmek üzere 'bir Yüksek Murakabe 
Heyeti vardır. Bu Yüksek Murakabe Heyeti 
gerek bu teşekküllerin merkezlerini, gerek şu
belerini muhtelif ihtisas sahibi ekiplerden te-
rekkübetmek üzere bir 'heyete, tetkik ettirirler 
ve bu tetkik'neticelerini her sene huzurunuza, 
daıha doğrusu 3460 numaralı Kanuna (göre te
şekkül etmiş ıbir umumi heyete ki Meclisin de 
üyeleri oradaydı, orada arz ederler. Son sene
lerde bu heyet teşekkül edemediği için Yüksek 
•Murakabe Heyeti Ziraat Bankası da dâhil oldu
ğu halde, vaziyetlerini bildiremedi, yalnız 
raporlar hailinde tesbit etti ve bunu alâkalı Ve
kâletlere ve dolayısiyle Yüksek Meclisinize ve 
Senatoya <arz etmiş bulunuyor. 

Bu objektif hususlar, yani bankanın kuru
luş gayesine göre ikrazaıtını yapıp yapmadığı 
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hususunu da belirtmiş 'bulunuyor. Bir 'bankanın 
ikrazatta bulunması ve bilhassa Ziraat Bankası 
gibi uzun vadeli ikrazatlaı mükellef olan bir 
bankanın zirai plasman yapabilmesi için muay
yen kaynaklara dayanması icabeder. 

Evvelâ şunu arz edeyim ki; zirai plasmanlar, 
umumiyetle, ipotekli krediye istinadedenı, yani, 
gayrimenkule istinat eden plasmanlardır. Memle
ketin her tarafında tapu ve kadastro mevcut ol
madığı için, ancak bunların olduğu yerlerde ve 
bir de olmadığı yerlerde hususi bir bareme tabi 
tutmak suretiyle zirai ikrazatını yapar. Bu zi
rai ikrazat umumiyetle orta vadeli ve uzun va
delidir. Buna mukabil Ziraat Bankasının uzun 
vadeli• ikı-azatı arasında, ticarî ikrazat dediği
miz kısa ve kısmen orta vadeli ikrazat da var
dır. Bu plasmanların öbür tarafında, bunu sağ-
lıyabilmek için Ziraat Bankasını bâzı kaynak
ları vardır. Bu kaynaklar, öz kaynaklar dedi
ğimiz çoğu Hazine yüzdebirlerinden aldığı pa
ralar ve bir de sene sonunda kârlardan aldığı 
hisseler veya kârlardır. Bankanın- kendi kanu
nuna ve bankacılık icaplarına göre, uzun vadeli 
zirai ikrazat ancak uzun vadeli mevduatla ola
bilir. Mevduat, Türkiye'de umumiyetle vade
siz olduğu için, uzun vadeli zirai ikrazat ancak 
devletten aldığı paralarla ve kârdan ilâvelerle 
yapılabilir. Arkadaşlarımızın birinci sualine şu 
cevabı veriyorum ki hakikaten uzun vadeli ikra
zat ancak Hazineden aklığı hisse ve kârdan te
min ettiği paralarla yapılmaktadır. Bu tama
men yapıl iniştir. Hattâ o kadar yapılmıştır ki, 
kısa vadeli mevduattan bankacılık prensiplerine 
göre yapmaması lâzım gelen, ikrazat Ziraat Ban
kası köylüye yardım olsun diye, kuruluş gaye
sine mümkün olduğu kadar varabilmek için, yap
mıştır. Binaenaleyh gerek bendenizden, gerek
se Yüksek Murakabe Heyetinden bir teknik ce
vap isterseniz birinci sualinizin cevabı budur ve 
bu olarak kalacaktır. Hattâ mevduatın bir kıs
mını buraya vermekle likidite prensiplerine 
belki bir derece aykıı-ı hareket etmiştir .Bunun 
ikinci bir cevabı olamaz arkadaşlar. 

Ticari ikrazata gelince; banka birçok yer
lerde Ziraat Bankasından başka banka olmadığı 
içindir ki, ticari ikrazatı yani kısa vadeli ve 
orta vadeli ikrazatı vadesiz ve kısa vadeli mev
duatla yapmaktadır. Binaenaleyh, «Bu kabil 
mevduat ticari ikrazata sarf edilmiştir, kısa va
deli mevduatla neden dolayı zirai ikrazat yapıl-
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maktadır.» demek, bankacılık bakımından doğ
ru birşey değildir. Bunu tasrih ederim. Eğer 
böyle düşünenler varsa teknik hesapları doğru 
yapmamışlardır da o bunun için. Yani ecnebi 
bir eksper de gelse vereceği cevap budur. 

Bankanın murakabesini, bahsettiğim mura
kabe heyeti yaptığı gibi bankanın teftişini de 
banka müfettişleri ve icabında da Ticaret Ba
kanlığının müfettişleri yapar. Ayrıca, koopera -
tiflerin teftişi için de kooferatif müfettişleri 
vardır. Bahsettiğim heyet yani. Yüksek Mura
kabe Heyeti teftişe karışmaz, şahsiyat ile de uğ
raşmaz. Buna mukabil banka ve Bakanlık mü
fettişleri şüphesiz ki, haber verildiği vakit, bu 
mevzular üzerine el koyar. Bugünkü banka 
Umum Müdürü meselesi yani akrabalarının şir
kette bulunması keyfiyeti üzerinde daha evvel 
de bir ihbar yapılmıştır. Banka ve Bakanlık 
müfettişleri bunda bir mahzur görmemişler idi. 
Arkadaşım yeni bir teftiş konusu getiriyor. O 
da Antalya'ya ait olan, dolayısiyle ismi geçen 
arkadaşımıza aittir. Müsaade ederlerse, bunu 
bir ihbar telâkki ederim ve bunun hakkında 
gerek bakanlık gerekse banka müfettişlerini 
tctkika sevk etmeye amade olduğumu arz ede
rini. 

Yalnız tekrar israır edeyim, 'banka 'sırrı ola
rak şahıs vermememiz Antalya'ya has olan. bir 
keyfiyet değildir, muhterem arkadaşlarım. 

Bugün başka bir sual Afyon için de gel
miştir. Afyon'daki de yine 'böyle bir şahsa 
aittir. Onun cevabını ben değil benden sonra ' 
gelen hiçbir arkadaş vereme'z. Bunu Türki
ye'deki 'bankalar vermediği gibi, başka memle
ketlerin 'bankaları da veremez. Bu 'beynelmilel 
bir banka- sırrıdır, fevkalâde vaziyetlerde, fev
kalâde mahrem olan mercilere verilir. Bu ba
kımdan, beni mazur görsünler, ben 'bu kürsü
den bu soruyu cevaplandırmak değil, durumu 
genel çizgilerle açıklamak zorundayım. Bili
yorsunuz, bahsedilen müessese ile hiçbir şe
kilde münasebetim yoktur, hu böyledir ve böyle 
kalmalıdır. Başka şekli yoktur Bunun. Nite
kim, öbür arkadaşa da vereceğim cevap eğer 
sırası gelseydi bugün, aynı mahiyette olacak
tı. Onun da beni mazur •görmelerini rica edece
ğim. Yalnız her hangi bir mevzuu tes'bit et
tikleri vakit bugün tesbit ettikleri gibi, onu 
da buraya getirebilirler, veyahut daha evvel 
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Bakanlığıma vermek suretiyle bizi tenvir et
selerdi elbetteki tahkike girişirdim. 

Yalnız bir mesele var bu'rada, o da banka
dan atılan yahut çıkarılan banka memurları 
meselesi. Haddizatında 3460 sayılı ve halen 
mer'i olan Kanun mucibince alâkalı Bakan
lıklar, bankalara müdahale edemezler. Teftiş 
yaptırabilirler,, ama şu memuru at şu memuru 
çıkarın diyemezler. Diyebilecekleri şeyleri, idare 
meclislerini veya banka umulm müdürünü de
ğiştirmektir. Kanun ıbuna müsaade eder. Fa
kat, «kaç 'kişi aldın, kaç kişi attmj» meselesin
de; eğer bunu mevzuat dâhilinde yapmışlar ise 
ona ..karışamazlar ve karşrmamaiarı iea'beder. 
Nasıl ki, iş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası gi
bi hususi bankalar istediği zatı alır veya 
atarsa; Ziraat Bankasının da, mevzuat dâhi-
hilinde kalmak ve statüye uygun olmak şar-
tiyle, sevmediği veya kendisinden fazla ran
dıman alamadığı insanları atma hakkını haiz
dir. Bu bakımdan İktisadi Devlet Teşekkül
leri, hususiyetleri icabı olarak bakanlıklar
dan ayrı bir organizmaya ve statüye sahip
tirler. Ziraat Bankası muhtelif müesseselere 
sahiptirler. Ziraat Bankası muhtelif müesse
selere eleman yetiştirmiş ve mevcut bankalar 
da Ziraat Bankasının yetiştirdiği eski elemanlar
dan faydalanmaktadır. Bunlar elemanlarına, Zi
raat Bankasının verdiği maaşın 3 - 4 mislini 
vermektedirler. O itibarla Ziraat Bankasının 
/ŞU veya bu sebeple çıkardığı elemanı hususi 
bir müessesenin istihdam etmesini, ondan fay
da görmesini hayırla karşılarım. O itibarla bir 
Bakanlığın bu gibi muhtar teşekküllerin per
sonel politikasının bu taraflarına kadar gir
mesi zannediyorum ki, pek doğru olmaz. Onu 
ancak murakıp ve müfettişleri vasıtasiyle 
daima yapılabilir. 

Kasada para bulunması keyfiyetine ge
lince : Birçok bankalardan randıman alınamı
yor, iyi işletilemiyor, demişlerdir. 

Arkadaşımıza bankacılık dersi vermiş bir 
hoca olarak, bir ağabeyisi olarak şunu söyle
yebilirim ki, hiçbir bankanın kasası para ile 
dolu değildir. Bankanın bir aktif muamelesi -
vardır, bir pasif muamelesi vardır. Banka 
bir taraftan alır öbür taraftan verir. 

Eğer ihtiyat kaydiyle bir paraları varsa, 
onu da Merkez Bankasına tahsis ettirmek sure-
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tiyle bir nevi kargılık yapar. Yoksa eğer ban
kalar kasalarında nakit bulundurmuş olsalar, 
o zaman hakiki bankacılık olmaz. Zaten banka
ların öz sermayelerinin pek az olması ve daha 
ziyade başkalarının parallariyle çalışmış olma
larının sırrı, hikmeti buradadır. Bundan endi
şe etmesinler. Bankalar plase etmek isteme
dikleri ve ihtiyat olarak alıkoymak istedikleri 
meblâğları bile çok kere spekülatif olmıyan mü
esseselerde bulundurmaları mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, günün hu geç sa
atinde sizleri fazla rahatsız etmemek için, kısa 
kesiyorum. Bankacılık esas meselelerini, yapıl-
.ması gereken hareket Yüksek Murakabe Heyeti 
gibi mercilere vermek ve bankanın idaresinde 
zarf görüldüğü vakit onu da değiştirmektir. Şu
nu da anlatmak isterim ki, Ziraat Bankası ha
kikaten çilekeş bir müessesedir. Dikkat buyu
rursanız Senato ve Büyük Mecliste, gün geçmez 
ki, Ziraat Bankası hakkında bir soru olmasın. 
Fakat, yine takdir buyurursunuz ki, Bakanlı
ğımda ve Ziraat Bankasında, gün geçmez ki, 
Muhterem Senatör ve Milletvekili arkadaşlar 
bulunmasın... Bu bakımdan Bankanın vaziyetini, 
durumunu korumak istiyorsak, mümkün olduğu 
kadar objektif mevzularla bize veya Bankaya 
müracaatleri icabeder. Fakat, her bir vilâyetin 
plasmanı, hattâ bunların içinde muhtelif zümre
lerin plasmanı için Bakanlığıma veya Bankaya 
gelindiği; Ziraat Bankasından şu memurun ora
dan buraya, buradan şuraya değiştirilmek isten
diğimde ahvali âdiyedendir. Arkadaşlar iyi ni
yetle hareket etmek istemektedirler. Açıkça 
söyliyeyim ki, günde asgari 5 değiştirme talebi 
almaktayım. Bunları teraküm ettirerek yüzler-
eesinin Ziraat Bankası Umum Müdürüne inti
kal ettirildiğini düşünün. Bankanın bu talep
lere cevap vermesi icabederse başka yapacak iş 
kalmaz. O memuru «raya, bu memuru buraya. 

Plasmanın hepsini realize etmek mümkün ol
saydı Ziraat Bankasının bugünkü parasının 
5 - 6 misli dahi bu memleketin plasmanına kâ
fi gelmezdi. Bu memleket az gelişmiş bir mem
lekettir. Diğer az gelişmiş- memleketlerde ol
duğu gibi sermaye terakümü azdır. Bu memle
ketin sonsuz kredi ihtiyacı vardır. Ziraat Ban
kası aneak bunların küçük bir kısmını cevap
landırmaktadır. Asıl dert buradan çıkmakta
dır muhterem arkadaşlar. Ama bunun yanında 
hata eder,, elbetteki her müessese gibi hata da 
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eder. Sizlere ve bize terettübeden mesele, vazi
fe, bu hataları bertaraf etmek ve bu müessese
ye Mithat Paşanın yüz sene evvel kurduğu şe
kildeki canlılığını vermek ve onu kalkındırma
yı temin etmektir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarını. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlar, bir iki dakikanızı alacağım tekrar. Na
sıl olsa burada oturduğunuza göre öteden beri 
bu Meclisin bu geç saatlerinde devamları tesbit 
edilmiş insanlarsınız. Ortaya bir mevzu açtık, 
bir yara, Bunun tedavisinde hissemize düşen 
rolü oynamak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem Vekilin ikinci konuşması daha 
çok bilgi verici ve ders mahiyetinde olmuştur. 
İstifade ettik. Sayın Bankacılık Hocamız, Pro
fesör Muhlis Ete'den bu derslerin daha kuvvetli 
devamını banka camiası üzerinde bir nebze tat
bik etmesinde cidden fayda mülâhaza ederim. 

Muhterem arkadaşlar; Vekil Beyefendi de*di-
ler ki, «diğer arkadaşımın da sorusuna verece
ğim cevapta bu mahremiyeti muhafaza edece
ğim.» Ben dikkat nazarlarınıza arz etmek ve 
Parlâmento üyelerinden gizlenen bir sırrın kim
lere açıklandığını ve geçmiş günlerimizde kim
lerin nelerinin piyasaya çıktığını bilen insanlar 
olarak, ben Ziraat Bankasının değil, Türkiye'de 
hiçbir bankanın böyle bir mahremiyetini pek 
bilmiyordum, .Çünkü, bizde banka mahremiye
ti yoktur. Türkiye'de Has an'm kredisini Hüse
yin bilir. İhtilâlden evvel Akbankta 250 liram 
vardı, bunu bütün cemiyet öğrendi ve bu 250 
liranın hesabını verdim. «Yahu nereden biliyor
sunuz 250 liramın olduğunu1?» dedim. Sormuş
lar, gelmiş yazısı, biz de baktık, dediler. Ondan 
sonra merak ettim. Demek ki, bir insanın ban
kadaki kredisini herkes öğrenebiliyor. Bura
daki bankalar İsviçre bankası değil maalesef. 
Oradaki ahlâk bizde yok ki. öyle insanlar var 
ki, başkasına iftira etmek için, başkasının şere
fiyle oynamak için, başkasının haysiyeti ile oy
namak için, kendisi haysiyet elbisesi giyer, hal
buki haysiyetin zerresi yoktur onun üzerinde... 
Elbise onu haysiyetli kılmaz ki. 

Şimdi bakınız muhterem arkadaşlarım, ban
ka sırlarının ifşasına mezuniyet verilen salahi
yetli mercilerde, çeşitli kanunlarla tadat ve 
tasrih edilmiş bulunan adlî merciler, icra ve if
lâs daireleri, Maliye ve vergi daireleri, tahkik 
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memurları, bakanlıklar ve resmî daireler mü
fettişleri, valiler ve kaymakamlar, bankalar 
yeminli murakpleri, Yüksek Murakabe Heyeti 
uz inanları, şirket murakıpleri, Banka Kredileri 
Tanzim Komitesi ve Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası. Bankadaki bütün sırları bunlar 
biliyor arkadaşlar. Kaymakam tutuyor, «ihsan 
Ataöv'ün bankanızda kaç lirası var?» diye so
ruyor. Banka, şirrak diye kaymakama bir tah
rirat ile gönderiyor. Bir de üzerine kırmızı ay 
vuruyor. Ama ihsan Ataöv'ün sırrı tahrirat 
kâtibinden bilmem fizandaki insana kadar gidi
yor. Neden' kaymakamın bildiğini Parlâmento 
üyesi bilmez? Eğer mevzuat eksikse, getirsin
ler mevzuatı Dünya devletleri arasındaki bütün 
sırlara vâkıf olmak için yazı yazan bir komis
yon Hariciye Vekâletinden o dosyayı getirtiyor, 
sırra vâkıf oluyor, vukuf peyda ettim diyor ve 
gizli dosyaya konuyor. 

Sorduğumuz sualin cevabı yazılır, mahrem 
denir ve Meclisin gizli dosyasına konur, fakat 
ben ıttıla kesbederim. Sonra eğer o sırrı ben 
ifşa edersem, bu kanun hükümlerine göre ben 
de cezaya müstahak olur ve mahkûm edilirim. 
Fakat müsaade edin de, Parlâmento üyesini 
kaymakamın almış olduğu sırları alacak kıraat-
ta görelim ve ondan bu sırları saklamıyalım. 
Mevzuat eksikse mevzuatı tamamlayın, Hükü
metsiniz. 

ikincisi muhterem arkadaşlarım : Sayın Ve
kilimiz dediler ki, «Bu krediler bankaların çe
lik kasasında donmuş kredi değildir». Ben ga
yet u e t konuştum. Türkiye Cumhuriyeti Zirâat 
Bankasının 1962 senesinde zirai plasmana ayır
mış olduğu para, 2 milyar 440 milyon lira. Bu
nun dağıtılmasından sonra, merkezde alıkonulan 
para da 450 milyon lira. Şimdi bu para merkez
de tutuluyor. Bir de şubelere para gönderiliyor. 
Meselâ deniyor ki, «Antalya Şubesi size diyor, 
100 milyon lira para gönderdim». Arkasından 
bir yazı, bağlayıcı bir yazı ve oraya giden 100 
milyon lira, vatandaşa 100 milyon lira olarak 
intikal etmiyor. Ertesi sene bilançosuna dikkat 
ediniz. O yüz milyon liranm mutlaka 30 milyo
nu da büyük misüllü küçük bankanın kasasında 
muhafaza edilmektedir. Bu minval üzere, bu 
memlekette büyük bir kuvvet, büyük bir ikti
sadi hareket merkezi, çelik kasada, hakikaten 
takdir hakkını kullanan insanlar sayesinde hap
sedilmektedir. Yoktum yok bunun. Soruyorum, 

20 . 3 . 19631 O : 1 
10G2- senesinde Ziraat Bankasının ticari kredile
re ayırmış ol.îuğu plasmandan 66 milyon lirası 
merkezde tutulmuştur. Hayır desinler.. Merkez
de 'ö!6 milyon lira tutulmaz, 6 milyon tutulursa 
bej ki. (ili milyon lira ticari krediden merkezinde 
tutarsın da, ben çelik kasalar içinde para tut
muyorum, ticari hayatı harekete geçirecek im
kânları bağlamıyorum, diye nasıl söylersiniz? 
Buna imkân yok. 

»Sonra muhterem arkadaşlarım; tahkik ettik 
dediler, müfettiş gönderilmiş, tahkik edilmiş. 
O tahkikatı bilmiyordum. Benim bahsettiğim 
Uysal Kolektif Şirketi Umum Müdürü Adnan 
Uysal'm kardeşi Aslan Uysal'dır. 500 lira ma
aşla pamuk eksperi olarak çalışırdı bu arkadaş 
ihtilâle kadar. İhtilâlden sonra izmir'de yeğeni 
Hulusi Tirelli ile müştereken Uysal Kolektif Şir
keti kurdular. Bir Uysal Kollektif Şirketini de 
Antalya'da kurdular. Gene öz Kutsal Kolektif 
Şirketini Mustafa öz adında bir şahsı alarak An
talya'da bir tane daha kurdular. Üç tane şirket. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; Umum Müdü
rün kardeşi »şirket kuruyor, bu şirketin 200 bin 
lira sermayesi vardır, 400 bin lira kredi alıyor 
ve ihracat yaptığı Denizcilik Bankası Müdürü
ne de ortağı vasıtasiyle şöyle bir mektup yollu
yor : «Bu akşam müracaat ederek sizinle ve sü
vari beyle (gemi gelmiş, ihracat gemisi) muta
bık kaldığımız miktardan daha az pamuk alaca
ğını söylüyorlar. Eğer iskelede hazır partileri 
miz yüklenmeden başkasının pamuğu yüklenecek 
olursa, yarınki uçakla istemediğim halde sizi şi
kâyet etmek üzere Aslan Beyle birlikte Ankara'
ya gideceğiz.» Denizcilik Bankası Müdürüne 
böyle bir şantaj mektubu da yolluyor. Asları Bey 
Umum Müdürün kardeşidir, gelip buraya şikâ
yet edilecektir. Ve gemi mecburdur bu firmanın 
pamuklarını yükletmeye. Diğer vatandaşın pa 
mukları orada kalsın, istiap hacmi kadar bura
dan alacaktır. 

işte bizim dediğimiz himaye, işte bizim de
diğimiz yakını kayırma, işte bizim dediğimiz, 
hakiki mânasında anlıyacağımız nüfuz ticareti 
ve suiistimal tâ budur, aziz arkadaşlarım. 

Ben Muhterem Vekili, öyle bir müfettişin gi-
dipte yapmış olduğu tahkikatla, «bunlar sübut 
bulmamıştır, veyahut da, bankada, kasada para 
yokmuş, Umum Müdür böyle söyledi» diye değil. 
Bu lalettayin bir ziraat müdürlüğü değil, vilâ
yetteki, bir tarım kredi kooperatifi de değil; bu 

— 400 -
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memleketin en büyük müessesesidir. Bunun üze
rinde durmak lâzım! Teftiş müessesesinin ne de
mek olduğunu Sayın Vekilin kota hareketlerinde 
biliyorlar. Bir müfettişin gitmesi dâvayı hallet
miyor, aziz arkadaşlarım. Ruhlarımızda bir ham
le yapmadık, vicdanlarımızda bir kalkınma yap
madık. Bu memleketi ıslah etmek için önce "kendi 
gönüllerimizde bir harekette bulunamadık. Dün 
ne isek, bugün daha ağır, daha başka türlüyüz. 
Daha kötüye gitmekteyiz. Ben bütün samimiye
timle, bütün iç duygularımla bunu dile getirmek 
istiyorum ve diyorum ki; müfettişin gönderildiği
ne bakmayın, bir daha gönderin, ne olur harcırah 
alıyorlar. Teftiş heyeti gönderin, el koyun... İkti
sadi Devlet Teşekkülüdür, muhtardır. 

Sevgili arkadaşlarım, tarihimizdeki muhtar 
müesseselerin bütün safhaları bir bir önümüzden 
geçti. Muhtar müesseselerin hareketlerinden do
layı bakanlar hakkında tahkikat açtık, halâ şura
da burada divanlarda mahkemeleri görülüyor. 
Mesuliyet tekeffül etmiyen, mesuliyet riskine gir-
miyen devlet adamları bu memlekete hizmet ede
mezler, Ziraat Bankası Umum Müdürlüğü, İktisa
di Devlet Teşekkülleridir. Bakan olarak buraya el 
atmam, orası muhtardır dediği zaman, ben de o 
bakana derim ki, bu milletin kesesinden yüzde ve
riyorum ona, onun gelirleri hep benim devlet ola
rak vermiş olduğum paralardır. Bu paraların he
sabını soracağım, müstakilse ona lâyüseliik ver
medim. Murakabe hakkımdır, teftiş hakkımdır, tâ
yin hakkımdır, tenzil hakkımdır, bu benim hak
kımdır devlet olarak, parlâmento olarak! Parlâ
mentonun yetkilerini kolaylaştırmak, Hükümet 
olarak sizin vazifenizdir. Bu vazifenizi yapmak 
mecburiyetindesiniz. Bunu yapmadığınız müddet
çe bir vatandaş olarak, bir Parlâmento üyesi ola
rak karşınızda bulunacağım. Size karşı sonsuz 
hürmetim olmasına rağmen Ziraat Bankasının ıs
lahı Ziraat Bankasının kurtuluş mevzuunda so
nuna kadar devam edeceğim, Sayın Vekilim. Bu 
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noktaların üzerine eğiliniz, ben de size doküman
ları getireyim, sonunu alalım. Aksi takdirde bir 
Meclis tahkikatiylc bu Meclisin tarihinde bir ya
rayı tedavi edip, nefislerimize yepyeni bir şeref 
sayfası açalım. Allah bize bunu nasip etsin. Hür
metlerimle aziz arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka

ra) — Muhterem arkadaşlarıma 5 cümle ile cevap 
vereyim. 

Arkadaşımızın Ziraat Bankasının ıslahı husu
sunda gösterdiği gayrete teşekkür etmemek yerin
de olmaz. Yalnız kendilerinden ben de bir şey ri
ca edeyim; objektif murakabeye aidolan kısım
lar, bu Meclise, bahsettiğim Yüksek Murakabe 
Heyetinin 22 seneden beri verdiği raporlarda da 
mevcuttur. Bankanın genel durumu, işleyişi, yap
tığı ve yapacağı işler hakkındaki izahatı eğer oku
mamış] arsa, bu Meclise verilen mezkûr raporlar
dan rica ederim. 

İkincisine, yani Umum Müdürün kardeşleriy
le olan münasebetine gelince; bunların bir kısmı 
mümkündür. Çünkü bir yerin birçok umum mü
dürleri aynı zama'nda akrabaları aynı zamanda 
başka şirketlerde vazife alabilirler. Ancak, kendi
lerine yakın olan şirketleri himaye etmişlerse ve 
benim elimdeki malûmattan daha-fazla bir malû
matla mücehhez iseler, ki öyle görüyorum yapı
lacak şey, bu malûmatı bana tevdi etmeleridir, 
benim de daha kesin bir karara varmama yardım 
etmiş olurlar. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Teşekkür ede

rim, efendim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Vaktin gecikmiş olmasından dolayı 22 Mart 

Cuma günü saat 15,00 t e toplanılmak üzere Bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,25 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, Muş 
Belediyesince, Hükümet ve belediye önü üe \ 
Erzurum yolu üzerinde yapılan asfaltlama işine 
harcanan para miktarına dair yazılı soru öner
gesi ve içişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın 
yazılı cevabı (7/205) 

31.10.1962 

Millet Meclisi Başkanlığına j 
Aşağıdaki hususun İçişleri Bakanlığınca ya- j 

zıh olarak cevaplandırümtasına saygılarımla arz j 
ederim. 

Muş Milletvekili 
Sait Mutlu 

1. Muş Belediyesince Hükümet ve belediye 
önü ile Erzurum yolu üzerinde yapılan asfalt
lamada, 

a) Asfalt için kaç lira sarf edilmiştir? 
b) Asfaltın imalinde kullanılan yakacak 

maddesine kaç lira ödenmiştfr? 
c) İşçilik ücreti olarak kaç lira verilmiştir?" 
d) Yukardaki fıkralarda gösterilmiyen di

ğer masraflarla birlikte bu işe sarf edilen para 
miktarı nedir? 

2. Asfaltın dökülmesinden çok kısa bir za
man geçtikten sonra asfalt tamamen toz haline 
gelmiş ve eseri (bile kalmamıştır. Bu durum kar
şısında, 'gerek istihkak raporunu veren, (gerekse 
bu işi idare eden emanet komisyonu ile müseb
bipleri hakkında takibata girişilmiş ise neticesi 
ne olmuştur? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 11.3.1963 

Mahallî İd. ön. Md. 
Şb.Md. :2. D.R.Mua. 

621-302-2Q/5154 

Konu: Muş Milletvekili Sait Mut
lu'nun yazılı soru önergesi Hk. * 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğü 1 Kasım 1962 tarihli ve 
7/205-17167/3514 sayılı yazı : 

Muş Belediyesince, Hükümet ve belediye 
önü ile Erzurum yolunda yapılan asfaltlama işi
ne harcanan para miktarına dair Muş Milletve

kili Sayın Sait Mutlu'nun yazılı soru önergesi 
üzerine yapılanı inceleme sonucunda; 

a) Asfaltın parasız temin edildiği, 
b) Asfalt imalinde kullanılan yakacak mad

desine para ödenmediği, 
c) 15 262,40 lira keşif »bedelli asfalt işinin 

Belediye Encümeni kararına istinaden emanet 
suretiyle yaptırıldığı ve lüzumlu bilûmum mal
zemenin daire tarafından verilmek şartiyle met
re karesi 90 kuruştan olmak üzere Diyarbakırlı 
Asfalt Ustası Mehmet Dağ'a verildiği, işçilik 
ücreti olarak istihkak raporuna göre adı geçene 
6 344,82 lira ödendiği, 

d) Diğer masraflarla birlikte bu işe ceman 
8 354,87 lira ödendiği, 

e) Asfalt işh» 1961 yılının Temmuz ayında 
(başkanlığı, aradan bir yıla yakın bir zaman geç
tikten sonra yapılan asfaltlamanın bozulmaya 
yüz tuttuğu anlaşılmış ve (bozulmadan dolayı ge
rek istühkak raporunu veren, gerekse bu işi ida
re eden Emanet Komisyonu ile müsebbipleri 
hakkında gerekli kovuşturmanın yapılması vali
liğe tebliğ edilmiştir. 

Arz ederim. 
Hıfzı Oğuz Bekata 

İçişleri Bakanı 

2. —^Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Tekirdağ il hududu dahilindeki çifçilere 1962 
ekim yılında ne miktar kimyevi gübre kredisi 
tahsis ve tevzi edildiğine dair yazılı soru önerge
si ve Tarım Bakanı Mehmet tzmen'in'yazılı ce
vabı (7/215) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığıma 
Aşağıda yazılı ıhususun 'Tarım Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandın'lmıasına aracı
lığınızı derin saygılarımla rica ederim. 

' 3 . 12 . rm2 

'Tekirdağ ıMilletvekiM 
'Turhan Kut 

(•Çiftçiye aynî kredi halinde kimyevi güb
re temini maksadı ile yayınlanan Bakanlar Ku
rulu Kararının uygulanması neticesinde: 

1. — 1962 ekim yılında Tekirdağ ili dâhi
linde -ilçeler 'ayrı ayrı gösterilmek suretiyle-
ne miktarda kimyevi .gübre kredisi tahsis ıedil-
diği, 
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2. — Tahsis olunan kredi karşılığında kaç 
çiftçi vatandaşa kararname bükümlerine uygun 
şekilde kaç ton kimyevi gübre tevzi edildiği 
- ilçeler ayrı ayn gösterilmek puretiyle -) 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

özel1 Kalem Müd. 
Sayı : 287/15914 

7 . 3 . 1963 

Mîllet Mecüsî Başkanlığına 
İlgi : 18 Aralık 1902 gün ve 7-016/3761-18839 

sayılı yazı. 

Tekirdağ di Ihııdudu dahil 
1902 ekim yılında ne aniktar 
kredisi tahsis ve tevzi edildiği 
Milletvekili Turhan Kut tar 
yazılı soru konu itibariyle Tic 
ülgilendarmektedir. Bu itibarla 
lığımıza tevcih edilmesi sebebiy 
mat T. C. Ziraat Bankasından 
takdim, olunmuştur. 

Bilgilerime saygılarımla «arz 
T 
M 

§ 
Şube veya 
ajansın adı 

Saray 
Hayrabolu 
Çorlu 
Tekirdağ 
Şarköy 
Çerkezköy 
Muratlı 
Malkara 

Çiftçi 
Bankamızca. 

51 
6 

39 

adedi 
Koopera-

lerce 

9 
— 
63 

Talepte buhmulmamıştır. 
» . 
> 
» 
» 

»' 
» 
»> 
>' 

Yekûn 

60 
6 

102 

Verilen kimyevî gübre 
miktarı kilo 

Bankamızca 

31 600 
48 600 
38 400 

Koopera
tiflerce 

/ 
10 950 — 
45 200 

Yekûn 

42 550 
48 000 
83 600 

A 

Ban 
Lir 

13 <2 
20 0 

%19 9 

96 72 168 118 600 «6 150 174 750 56 2 
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3. — istanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 

Kadıköy ilçesinin ortasından gecen ve kokusu 
ile etrafı izaç eden K urh a ğalıd erenin ıslahı 
için ne düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi ve Bayındırlık, Bakanı îlyas Seçkin, İçişleri 
Bakam Hıfzı Oğuz Bekata 've İmar ve İskân Ba
kanı Fahrettin Kerim Gökay'ın yazılı cevapları 
(7/236) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık, İçişleri ve 

İmar - îskân Bakanlıklarınca yazılı olarak ce
vaplandırılın asma delâletlerinizi saygılarım] a 
rica ederim. 

istanbul Milletvekili 
Zeki Zeren 

İstan burun Kadıköy, gibi sosyal seviyesi ile
li bir ilçenin ortasından gecen ve evvelce mesi
re ve tenezülı yeri olarak mâruf Kurbağalıdere-
nin, son yıllarda yaz mevsiminde 4 - 5 ay; ilçe
nin Fikirtepesi, Kemikliçayırı, Ziverbey, Kuş 
dili ve Yoğurtçu semtlerinde meskûn 50 - 60 bin 
kişilik bir mmtakanm sağlık ve huzurunu boz
ması ve Yoğurtçu, Kuşdili Söğütlüçeşme köprü
lerinden geçen yerli ve yabancı insanları kerih 
kokusu ile izaç etmesi karşısında, birinci dere
cede ilgili İstanbul Belediyesinin; ikinci dere
cede gecekondu mm takası olarak İmar ve îskân 
Bakanlığının; dere mansabınm dolması ve bun
dan dolayı yaz aylarında, rükûdete meydan ver
mesi ve teaffüne sebebolması bakımından Ba
yındırlık Bakanlığının, büyük bir sivrisinek 
mihrakının meydana gelmesi bakımından Sağ
lık Bakanlığının ilgili bulunması icabeder. 1963 
yılının Haziranından Eylüle kadar devanı etme
si muhakkak olan bu feci durumun önlenmesi 
için ne düşünülmektedir? 

Sıhhi sosyal.ve turistik bakımından ele arın
ması gereken ve yıllardan beri İstanbul Beledi
yesi ve Bakanlıklar arasında halledilememiş bu
lunan ve binlerce vatandaşı bizar ve huzursuz 
eden hattâ bâzılarının mıntakayı terk etmek 
zorunda bırakan bu memleket dâvası üzerinde 
sözü geçen Bakanlıkların kanaati nedir ve ne 
çare düşünüyorlar? 

20 . 3 . 1963 O : 1 
I T. C. 

Bayındırlık Bakanlığı 31 . 1 . 1D63 
Hususi Kalem 

Sayı : 76 

Millet Meclisi Başkanlığına, Ankara 

15 . 1 . 1963 gün ve 7/236 - 4109/20603 sayılı 
yazıları K. : 

Kadıköy ilçesinin ortasından geçen Kurba-
ğalıderenin ıslahı için ne düşünüldüğüne dair 
istanbul Milletvekili Zeki Zeren tarafından ve
rilen yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandı
rılmıştır : 

Kurbağalı derenin ıslahı mevzuu, bölgenin 
kanalizasyon tesisleriyle ilgili bulunmaktadır. 

Filhakika, kanalizasyon tesisleri yapıldığı 
takdirde Kurbağalıdereye bağlanmış olan lâ
ğımların dere ile olan irtibatı kesilecek ve dere
nin kirlenmesi önlenmiş olacaktır. 

6200 sayılı Kanunla sadece kanalizasyon pro
jelerinin tetkik ve tasdiki yetkisi Bakanlığımı
za verilmiş bulunduğundan işin mahallî belediye
ce ele alınması gerekmektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Bayındırlık Bakanı 

îlyas Seçkin 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı ' 11 . 3 .1963 

Mahallî İd. ön. Md. 
Şb. Md. : 2. D. Rs. H. 

' Sayı : 622-402-5/5155 

Konu : Sayın Zeki Zeren'in yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 1 . 1963 tarihli ve Genel Sekre

terlik Kanunlar Müdürlüğü 7-236/4109-20603 
sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Zeki Zeren'in, 
Kadıköy ilçesinin ortasından geçen ve kokusu 
ile etrafı izaç. eden Kurbağalıderenin ıslahı 
için ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önerge
sinin Bakanlığımı ve belediyeyi ilgilendiren kı
sımlarını cevaplandırıyorum : 

-~ <Ö# -
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J. İstanbul'un Anadolu yakası Kadıköy 

semtinde bulunan Kurbağalıdere etrafındaki 
binaların*kanalizasyonu olmadığından - fossep
tik çukurların kullanıldığı ve bunların bâzıları
nın dereye akıtıldığı müşahede edildiğinden -
fosseptiklerin dereye olan bağlantıları yasak edil
miştir. 

2. Mezkûr mıntakada bulunan fosseptikler
den vidanjörl er vasıtasiyle alınan pisliklerin bu 
dereye dökülmeleri de menedilmiştir. Vidanjör-
ler mnhtcA'iyatı Selimiye semtinde bir bacadan 
verilerek Şemsipaşa'da akıntıya bırakılmıştır. 

3. Sebze gibi yiyecek maddelerinin bu dere
de yıkanmasını önlemek bakımındajı evvelce de
re kenarında kurulan Salı Pazarı, dereden daha 
uzak bir yere nakledilmiştir. 

4. Dere civarında Havagazı Fabrikasından 
başka fabrika ye hastane bulunmamaktadır. Bu 
fabrika da pis sularını fosseptikte toplamakta ve 
vıdanjörlerle gösterilen yerlere naklettirmekte-
dir. 

5. Sivrisineğin üremesini önlemek nıaksa-
diyle dere daimî kontrol altında bulundurulmak
ta ve gerekli ilaçlama yapılmaktadır. 

6. Şehirde andemik olarak yer yer raslanaıı 
tifo hastalığı Kadıköy havalisinde geçen seneye 
nazaran pek az görülmüştür. Bu semtte mevzii 
olarak da tifo hastalığı görülmemiştir. Bununla 
beraber geniş çapta tifo aşısı tatbik edilmekte
dir. 

7. Kurbağalıdere ile Florya'nın durumları 
tstanbul Belediyesince incelenmiş ve - Kubağalı-
dereyi de içine alan - Doğu bölgesi genel kana
lizasyonu için 118,5 milyon liralık ödeneğe ihti
yaç bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Bu tesislerin bugün acele yapılması gereken 
kısmının keşif tutarı 36 600 000 liradır. Bu pa
ra temin edilir edilmez işe başlanacaktır. 

Arz ederim. 
Hıfzı Oğuz Bekata 

İçişleri Bakanı 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 5 .2 .1963 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 161 

özü : Yazılı soru Hk. 

Meclis Başkanlığına 
İlgi : 15 Ocak 1963 tarih ve 7 - 236/4109/20603 

sayılı yazıya K. : 

20.3.1963 0 : 1 
İstanbul Milletvekili Zeki Zeren tarafından 

verilen yazılı soru önergesi cevaplandırılmış olup, 
cevabi notu ilişikte takdim ediyorum. 

Saygılarımla. 
Ord. Prof. Dr. F. K. (iökay 

İmar ve İskân Bakanı 

İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in Kadıköy 
ilçesinin ortasından geçen ve kokusu ile etrafı 
izaz eden Kurbağalıdere hakkında ne düşünül
düğünün İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıkları ile 
birlikte, gecekondu mmtakası olmak bakımından 
da Bakanlığımızca cevaplandırılmasına dair ya
zılı önergesi- hakkında not. 

Gecekondu sahalarının gün geçtikçe büyü
düğü ve bilhassa sanayileşen şehirlerimiz için bu 
mevzuun çok ciddî "bir problem halini aldığı bir 
vakıadır. 

Meselenin ehemmiyeti birinci 5 yıllık kalkın
ma plânında da göz önünde tutulmuş, konut kıs
mında bu mevzua geniş bir şekilde temas oluna
rak mevcutların ıslahı çareleri, yeniden yapıla
cakların önlenmesi hususunda takibolunacak yol 
ve çalışma şeklinin ana hatları çizilmiştir. 

Muhtelif vesilelerle arz ettiğim ve bütçe mü
zakereleri sırasında Bütçe Encümeninde de taf
silâtı ile açıkladığım üzere gecekondu bölgelerin-
de yapılması gereken ilk çalışmalar olarak araş
tırmalara başlamış bulunuyoruz. 

Muhtelif bölgelerde, muhtelif ekiplerimiz fa
aliyet halindedirler. Ancak, bu çalışmalara çok 
geniş ve çok kesif olan bölgelerden başlamış bu
lunduğumuzu ve halen Kadıköy Kurbağalıdere 
mıntakasında bir faaliyete geçememiş olduğu
muzu ifade etmek islerim. 

Ayrıca gecekondu meselesi üzerinde Hükü
metçe de hassasiyetle durulduğu malûmdur. Bıı 
maksatla bakanlıklararası muhtelif toplantılar 
yapılmakta ve bu yaraya merhem olabilecek en 
uygun bir hal çaresi araştırılmaktadır. 

Mevzuu ile alâkalı mevzuat çalışmaları da de
vam etmekte olup kısa zamanda Yüksek Meclise 
sunulacağını arz ederim. 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Davulga nahiyesi Belediye 
Zabıta Memuru M emiş BaVın hangi tarihte gö
reve atandığına dair yazılı soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın yazılı cevabı 
(7/240) 
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15 . 1 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletini
zi rica ederim. 

Afyon Milletvekili 
Şevki Güler 

1. Emirdağ'ının Davulga nahiyesi belediye 
zabıta memuru Memiş Bal, hangi tarihte vazife
ye alınmıştır? 

2. Memiş Bal, namzet olarak ne kadar çalış
mıştır ve asaleti hangi tarihte tasdik edilmiştir? 

3. Belediye zabıta memurluğuna alınabilme
si için ibraz ettiği ilkokuldan mezuniyet belgesi 
sahte olduğu ihbar edilmiş midir, edilmiş ise ne 
gibi muamele yapılmıştır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 11 . 3 . 1963 

Mahalli td. ön. Md. 
Şb. Md. 621 - 302 - 17/6152 

Konu : Davulga bucağı beledi
ye zabıta memuru Memiş Bal 
Hk. 

Millet Meclisi Başladığına 
İlgi : 17 . 1 . 1963 tarihli ve Millet Meç

lisi Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü 
7-240/4149-20905 sayılı yazı. 

Davulga bucağı belediye zabıta memuru Me
miş. Bal hakkında Afyon Milletvekili Sayın Şev
ki Güler'in yazılı soru önergesi üzerine yapılan 
inceleme sonucunda : 

1. Afyon ili Emirdağ ilçesinin Davulga ka
sabası belediye zabıta memuru Memiş Bal 1.12. 
1960 tarihinde görevine başlamıştır. 

2. 10 ay 6 gün namzet olarak çalıştıktan 
sonra 7 . 10 . 1961 gününde asaleti tasdik edil
miştir. 

3. Memiş Bal'ın zabıta memurluğuna alına
bilmesi için ibraz ettiği ilkokul mezuniyet belge
sinin sahte olduğu 24 . 4 . 1962 gününde İsmail 
Uymaz tarafından ihbar edilmiştir. 

Sahteliği ihbar edüen mezuniyet belgesi Da
vulga ilkokulu Başöğretmenliğince verilmiş 
Emirdağ Millî Eğitim Memurluğunca aslına uy
gundur şerhi ve '28 . 11 . 1960 tarihi ile tasdik 
edilmiştir. 

20 . 3 .1968 0 : 1 
Davulga İlkokulu diploma defteri tetkik etti

rilmiş ise de Memiş Bal'ın mezuniyet kaydına 
rastlanmamıştır. Bu defterin bâzı yapraklarının 
yırtıldığı iddiasiyle Millî Eğitim Müdürlüğünce 
gerekli inceleme yapılmış, neticede usulsüz dip
loma verildiği anlaşıldığından ilgililer hakkında 
kanuni takibat yapılmıştır. 

Arz ederim. 
Hıfzı Oğuz Bekata 

İçişleri Bakanı 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili. Şevki 
Güler'in, Emirdağ ilçesi Davulga nahiyesi Za
bıta Memuru İsmail Uyumaz'm i§ine Jıangi ta
rihte ve ne * sebeple son verildiğine dair yazılı 
soru önergesi ve içişleri Bakam Hıfzı Oğuz Be
kata'nın yazılı cevabı (7/243) 

15 . 1 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların İçişleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi rica ederim. 

Afyon Milletvekili 
Şevki Güler 

1. Emirdağı'nın Davulga nahiyesi Belediye 
Zabıta Memuru İsmail Uyumaz'm işine hangi ta
rihte ve ne sebeplö son verilmiştir? 

2. İsmail Uyumaz'm işine son verilme se
beplerinin izale edilip edilmediğinin, edilmiş 
ise tekrar vazifeye alınıp alınmadığının, vazife
ye alınmamışsa alınmayış sebebi nedir? 

T. 0. 
içişleri Bakanlığı 11 . 3 . 1963 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 621-302/5153 

Konu : Belediye Zabıta memuru 
İsmail Uyumaz Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17 . 1 . 1963 tarihli ve Genel Sekreter

liği Kanunlar Müdürlüğü 7/243 - 4153 - 3313 -
16191 »ayılı yazı. 

Afyon Milletvekili Sayın Şevki Güler tara
fından verilen yazılı soru önergesinin cevabı 
aşağıda arz olunmuştur. 

1. Emirdağ ilçesi Davulga bucağı Belediye 
Zabıta Memuru İsmail Uyumaz, İnkılâp Hükü
meti aleyhine propaganda yaptığından 29 Tem-

- 406 -



M. Meclisi B : 60 
muz 1960 gününde nezaret altına alınmış ve 
30 Temmuz 1960 gününde Belediye înzıbat Ko
misyonunun 70 sayılı Karariyle işine son veril
miştir. Bu şekilde açılan yere Memiş Bal'm ta
yini yapılmıştır. 

2. İsmail Uyumaz, 24 . 4 . 1961 tarihinde 
beraet ederek belediyeden iş istemiş ise de, mün
hal kadro olmadığı için tayini yapılamamış ve 
1963 yılı bütçesine kadro konulmak suretiyle 
memuriyete alınabileceği kendisine bildirilmiş
tir. 

3. Konuya muttali olunup inceleme başla
dıktan sonra; Belediye Inzabat Komisyonunun 
görevinden çıkarma kararının «Belediye Me
mur ve Müstahdemleri Nizamnamesi» nin 93 
neü maddesi gereğince bir üst merciin tasdikı-
na iktiran etmeden infaz edildiği anlaşılmıştır. 
Bu husus inceleme konusu yapılmış ve Vilâyet 
İnzibat Komisyonunca 73 sayılı karar bozulmuş
tur. 

İsmail Uyumaz'ın 1963 yılı belediye bütçe
sinde kabul edilen kadroya tayin edileceği - Af
yon Valiliğince - bildirilmiştir. 

Arz ederim. 
Hıfzı Oğuz Beka t a 

İçişleri Bakanı 

6. — Ordıt Milletvekili Ferda Güley'in '334 
sayılı Anayasanın lâfzına ve ruhuna aykırı olan 
kanun veya madde hükümlerinin tesbit edilip 
edilmediğine dair, yazılı som önergesi ve Adalet 
Bakanı Abdülhak Kemal Yöriik'iîn yazüı cevabı 
(7/244) 

Millet Meclisi1 Başkanlığına 
Aşağıdaki' sorumun Adalet Bakam tarafın

dan yazılı olarak oevarplandınlmaısma delâlet 
bııyurulmasını saygı1 ile -arz ve rica ederim. 

Ordu Milletvekili 
Ferda Güley 

Soru : 
A) 334 sayılı Anayasanın lâfzına ve ruhu

na aykırı olan kanun veya madde hükümleri 
Bakanlığınızca tesbit edilmiş imidir? Tesbit edil
mişse bunlar hanıgi sebebe müsteniden hangi 
kanunlar veya madde hükümleridir1? 

B) Bunlardan demokratik rejim ve halk 
oyu bakımından çok önemli mahiyet arz eden
lerin okum bir an evvel değiştirilmesi nüşünü-
lüyor mu? Düşünülüyorsa hangi kanunlar ve-
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ya madde hükümleri için hangi hazırlık safha-
sına gelinmiştir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 1.2.1963 

Hukuk İşleri 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 1889 

Konu : Ordu Milletvekili Ferda 
Güley'in soru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi : Genel Sekreterlik ifadeli ve 18 Ocak 

1963 gün, 7-244/4J 57/21015 sayılı yazınız. 
Yukarda gün ve sayısı gösterilen yazınıza 

bağlı olarak gelen, Ordu Milletvekili Ferda 
Güley'in yazılı sora önergesi tetkik edilmiş ve 
Bakanlığımızın cevapları aşağıda arz olunmuş
tur. 

A) Başbakanlıktan alınan 10 Haziran. 1961 
gün ve 87-58/1794 sayılı yazının (5) numaralı 
bendinde; Anayasaya aykırı kanunların tes
hili için Bakanlığımızda, münasip ıgörülecek di
ğer Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakiyle 
bir komisyon kurulması ve bu komisyonun ra
poruna göre ilgili Bakanlıklarca tadil ve ilga 
taşanlarının hazırlıklarına tevessül edilmesi 
tensip kılınmıştır. 

Tensip veçhile Bakanlığımızda teşkil olu
nan, bütün Bakanlıklarla üniversite temsilcile
rinden kurulu komisyon 3 Temmuz 1961 tari
hinde toplantılarına başlamış, her Bakanlık 
tarafından kendi iştigal konusu ile ilgili bulu
nan mevzuat hükümleri taranmak suretiyle 
Anayasaya aykırı görülen hükümler komisyo
na getirilmiş ve komisyon, bunlar üzerinde ge
rekli incelemeyi yaparak, çalışmaları sonucu
nu 20 Eylül 1961 tarihli raporda tesbit eylemiş
tir. 

Raporun bir nüshası ilişikte sunulmuştur. 
1>) Mezkûr raporun Başbakanlığa tevdiini 

mütaakıp, Başbakanlıktan alman 27 Eylül 1961 
tarihli yazıda; rapor ve eklerinde bahis konu
su edilen kanun hükümlerinden Bakanlığımızı 
ilgilendirenler hakkında nihai inceleme ve etüt
ler en kısa zamanda ikmal edilerek, yasama or
ganına sunulması gereken tasarıların hazırlattı
rılıp Başbakanlığa gönderilmesi istenmiştir. Ya
zının (dağıtım) kısmında, aynı hususun bütün 
bakanlıklara yazıldığı anlaşılmaktadır. 
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Bakanlığımız, bu yazı üzerine, mezkûr komis

yon üyeleri tarafından hazırlanan çeşitli Bakan
lıklarla ilgili kanun tasarılarını 26 Ekim 1961 
tarihinde Başbakanlığa tevdi eylemiştir. 

Yüksek Meclisin açılmasından sonra Başba
kanlıktan alman 22 Kasım 1961 gün ve 115-
1/8441 sayılı yazı ile tasarılar Bakanlığımıza 
iade olunmuş ve bunlardan muamelesinin deva
mına lüzum görülenler varsa ayrıca teklifte bu
lunulması istenmiştir. 

Bakanlığımız, bunun üzerine, sırf kendisi ile 
iligli bulunan, ilişik (1) sayılı listede isimleri 
yazılı kanun tasarılarım hazırlıyarak Başbakan
lığa tevdi eylemiştir. 

İlişik (2) sayılı listede gösterilen tasarılar 
ise henüz hazırlık safhasında bulunmaktadır. 

Keyfiyet arz olunur. 
Abdülhak Kemal Yörük 

Adalet Bakanı 

(1) Sayılı liste 
Başbakanlığa takdim edilmiş olan tasarılar 

1. 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 IIGU 
maddesinin değiştirilmesi ve 117 nei maddesinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
(73 numara ile kanunlaşmıştır.) 

2. 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 3890 
sayılı Kanunla muaddel 76 ncı maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı (51 numara ile 
kanunlaşmıştır) 

3. Komisyon tarafından Anaaysaya aykırı 
görülen 3456 sayılı Noterlik Kanununun 60 ncı 
maddesi Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu ta
sarısının 102 nei maddesi ile tadil edilmiş olup, 
mezkûr tasarı 45 numara ile kanunlaşmıştır. 

4. 2556 sayılı Hâkimler Kanununun Anaya
saya aykırı olduğuna raporda işaret olunan mad
deleri 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu
nunun ilgili maddeleriyle kaldırılmış veya ge
rektiği şekilde tadil edilmiş bulunmaktadır. 

5. 367 sayılı Kanun hükümleri 45 sayılı Ka
nunun 29, 31, 89 ve 96 ncı maddeleriyle Anaya
samıza uygun hale getirilmiştir. 

6. 27 Mayıs 1295 tarihli mehakimi nizami
yenin teşkili hakkındaki Kanunun müfettişlere 
mütedair hükümleri, hâkimler hakkında müfet
tişler tarafından yapılacak işlemler, 45 sayılı 
Kanunun 30 ncu maddesiyle Yüksek Hâkimler 
Kuruluna bırakılmak suretiyle Anayasaya uy
gun bir hale getirilmiş bulunmaktadır. 
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7. 825 ve 311.9 sayılı kanunlarla muaddel 

469 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrası 
ile Adalet Bakanına yargı çevresini tâyin için ta
nınan yetki 45 sayılı Kanunun 31 nei maddesi
nin 5 nei fıkrası ile, raporda tavsiye olunduğu 
üzeve, Yüksek Hâkimler Kurulunun mütalâası
nın alınmasına imkân verecek şekilde tadil 
edilmiş bulunmaktadır. 

8. 469 numaralı Mehakim Teşkilâtına ait 
Kanunun 9 ncu maddesine 3748 sayılı Kanunla 
eklenen ek fıkra ile mahkeme teşkilâtı ile ilgili 
olarak Adalet Bakanına tanınmış olan yetki ke
za 45 sayılı Kanunun 31 nei maddesinin 5 nei 
fıkrası ile Yüksek Hâkimler Kuruluna tanınan 
yetki ile Anayasanın ruhuna uygun hale geti
rilmiş bulunmaktadır. 

9. «Bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve 
şerikleri hakkında takip ve muhakeme usulüne 
dair 1609 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin kal
dırılmasına dair kanun tasarısı» 

Anayasanın 30 ncu maddesi hükmü muvace
hesinde mecburi tevkife yer veren 1609 sayılı ve 
20 Mayıs 1940 tarihli «bâzı cürümlerden dolayı 
memurlar ve şerikleri hakkında takip ve muha
keme usulüne dair Kanun» un 3 ncü maddesini 
kaldırarak tevkif hususunu umumi hükümlere 
terk etmiş bulunan tasarı Büyük Millet Mecli
sine sevk edilmiştir. 

10. «Hayvan hırsızlığının men'i hakkında
ki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin kal
dırılmasına dair kanun tasarısı» 

Anayasanın 30 ncu maddesi muvacehesinde 
mecburi tevkife yer veren 5617 sayılı ve 20 Mart 
1950 tarihli «Hayvan hırsızlığının men'i hakkın
da Kanun» un 14 ncü maddesini kaldırarak, tev
kif hususunu umumi hükümlere terk etmiş bulu
nan bu tasarı Büyük Millet Meclisine sevk edil
miştir. 

(2) sayılı liste 
Hazırlık safhasında bulunan tasarılar 

l. 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 122 
ve 123 ncü maddelerinde bahse konu inzibati ce
zaların kesin olduğu yolundaki hüküm Anayasa
nın 118/3 ncü maddesine aykırılık arz ettiğin
den, Hâkimler Kanununun tadili için Bakanlı
ğımızda teşkil edilmiş bulunan komisyon çalış
maları sırasında bu maddeler metinleri Anaya
sanın sözü geçen maddesine uygun şekilde,düzel
tilecektir. 
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2\ 981 ve 7182 sayılı kanunlarla muaddel 

469 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin zeyil fık
rası ile C. Savcılarının ve sorgu hâkimlerinin 
gaybubetlerinde reis veya hâkimin tensibi ile, bun
lardan birine ait vazifenin başkâtip tarafından 
görülmesine dair hükmün hemen kaldırılması, 
bugünkü eleman imkânı bakımından mahkeme
lerin işlemesine tesir ederek hizmeti ciddî surette 
aksatacağından, mümkün görülememiştir. 

Ancak, bu mevzuda da en kısa zamanda ge
rekli tadil tasarısı hazırlanmak üzere çalışılmak
tadır. 

3. Uyuşmazlık mahkemesi kurulması hakkın
da kanun tasarısı : 

4788 sayılı Kanun esas olmak üzere ve Ana
yasanın 142 nci maddesi hükümleri nazarı iti
bara alınarak hazırlanan ve yetkili mercilere 
sevk edilmiş olan kanun tasarısı hakkında gelen 
düşünceler de nazarı itibara alınarak pek yakın
da hazırlanacak olan nihai tasarı Başbakanlığa 
sunulacaktır. 

4. Türk Ceza Kanununun ve Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun tadili tasarıları :« 

Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun günün ihtiyaçlarına ve Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasası hükümlerine uy
durulması için çalışmalara başlanmıştır. Bu 
maksatla Yargıtay üyeleri, Hukuk Fakültesi 

20 . 3 . İ96& 0 : 1 
profesörleri, Baro temsilcileri ve Bakanlığımız 
Genel müdürlerinden kurulmuş olan komisyon 
çalışmalarına devam etmektedir. 
. Adı geçen komisyon iki alt komisyona ayrıl

mış olup, bunlardan biri Ankara'da ve diğeri de 
İstanbul'da toplanmaktadır. Ankara'daki komis
yon Türk Ceza Kanununun, İstanbul'daki alt 
komisyon ise, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
üzerinde çalışmaktadır. Alt komisyonların çalış
maları neticesinde tanzim edilecek raporlar ge
nel komisyonda görüşüldükten sonra kanunlarda 
yapılacak değişiklikler tesbit olunarak tasarılar 
hazırlanacaktır. 

5. Kişi güvenliğini sağlıyan Anayasamızın 
30 ncu maddesinin öngördüğü esaslar dışında ya
kalanan . veya tutuklu kimselerin uğrıyacakları 
her türlü zararların Devletçe ödenmesine dair 
kanun tasarısı üzerindeki çalışmalar : 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 30 ncu 
maddesinde, kişi güvenliğini sağlıyan esaslar 
vaz'edilmiş bulunmaktadır. Söz konusu madde, 
tutuklama ve yakalamayı icabettiren hal ve şart
ları açık olarak ifade etmiş bulunmaktadır. Mad
denin son fıkrasında; bu esaslar dışında işleme 
tabi tutulan kimselerin uğrıyacakları her türlü 
zararların kanuna göre Devletçe ödeneceği der
piş edilmiş bulunmaktadır. 

RAPOR 

— A — 
* 

Konu : Yürürlükteki kanunlarımızda 
., ' • ̂  tesadüf olunan Anayasaya aykırı hü-

hümler Hk. 

«Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 8 nci maddesinde belirtildiği üzere kanunların Anayasaya ay
kırı bulunmaması prensibinin bir icabı olarak mevcut mevzuatımızın Anayasaya uygun hale getirilmesi 
lâzımgeldiği, yürürlükteki kanunların hükümleri arasında gerek Anayasanın koyduğu demokrasi 
ve insan hak ve hürriyetleri prensiplerine aykırı mahiyetleri itibariyle gerekse Anayasanın dayandı
ğı sistem ve müesseselerin hukuki icap ve kaidelerine uymamak bakımından değiştirilmesi veya kaldı
rılması gereken hükümlerin gözden geçirilmesi zaruri bulunduğu, bilhassa antidemokratik kanun hü
kümlerinin kaldırılması ile alâkalı olarak evvelce ilim adamlarımızın da iştiraki ile kurulmuş olan özel 
komisyonlar tarafından yapılan çalışmaların sakıt iktidarca nazara ahnmıyan ve umumi efkâra açık
lanmamış olan neticelerinden de faydalanılarak yeni Anayasamızda belirtilen ileri hukuk anlayışı
nın ışığı altında mevzuatımızın yeni baştan gözden geçirilmesi için Adalet Bakanlığından münasip gö
rülecek diğer bakanlıklann temsilcilerinin de iştiraki ile bir komisyon kurulması ve bu komisyonun 
raporuna göre ilgili bakanlıklarca gerekli tadil ve ilgili tasarılarının hazırlanmasına tevessül edilme-
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sinin Başbakanlığın 10 Haziran 1961 tarihli ve Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi ifadeli 87 - 58/ 
1794 sayılı yazıları ile bildirilmesi üzerine Adalet [Bakanlığınca teşkil ve işe memur edilen komisyo
numuz ilk toplantısını 3 . 7 . 1961 tarihinde saat 14,30 da Bakanlık Kütüphanesinde yaparak vazife
ye başlamıştır. 

Komisyonumuz ilk toplantısında çalışma usulü ile tetkikatmda nazara alacağı esasları : 
1. Komisyona iştirak eden Bakanlık temsilcilerinin kendi bakanlıklarını ilgilendiren mevzuattaki 

Anayasaya aykırı hükümleri tesbit etmesi, 
2. Tesbit olunacak bu hükümleri bir rapor halinde komisyona getirmesi, 
3. Bütün kanunların tetkikini temin gayesiyle Bakanlık temsilcilerinin tanzim edecekleri rapora 

aynı zamanda tetkika tâbi tuttuküıan kanun numaralarını gösterir bir listeye eklemeleri, 
4. Tetkikatta Başbakanlığın emirlerinde belirtildiği üzere Anayasanın esas olarak alınması, 
5. Teklifler komisyonda görüşülerek Anayasaya aykırı olduğuna mevcudun salt çoğunluğu ile 

karar verilen hükümlerin umumi rapora alınması, 
6. Bakanlık temsilcilerinin teklifleri dışında üyelerce yapılacak tekliflerin de nazara alınması, 
7. Bakanlıklar temsilcilerinin raporları görüşüldükten sonra incelemeye tabi tutulan kanun nu

maralarını gösteren listeler bütün mevzuat numaraları ile karşılaştırılarak tetkik olunmadığı an
laşılan kanunlarda Anayasaya aykırı hükümlerde tesadüf olunduğu takdirde yukarda yazılı usulle
re tevfikan, görüşülmesi, 

8. Anayasanın 8 nci maddesi ve Başbakanlığın emirleri gereğince tetkikatın kanunlarla kanun 
hüküm ve kuvvetindeki nizamnamelere hasrolunması, 

9. Raporun (A), (B), (C) işaretli üç liste halinde tanzimi ve (A) listesinde Anayasaya aykırı hü
kümlerin (B) listesinde esas itibariyle Anayasaya aykırı görülmeyip yazılış istila unvan ve Anayasa 
maddelerine yapılan atıflar dolayısiyle revizyona tabi tutujması icabeden kanunların (C) listesine de 
Anayasaya aykırılığı teklif olunup da komisyonca kabul edilmemiş bulunan hükümlerin gösterilmesi 
suretinde tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Komisyon bu çalışmalarında 1951 ve 1960 yıllarında antidemokratik mevzuat üzerinde yapılan 
incelemeleri sonunda tanzim edilmiş bulunan raporlardan da istifade edilmiştir. 

Komisyona iştirak eden Bakanlık temsilcileri kendi bakanlıklarına ait mevzuatı incelerken ba
kanlıklarının bu mevzua yöneltilen çalışmalarından ve bâzı hususlarda komisyona davet edilen mü
tehassıs elemanların mütalâalarından da faydalanılmıştır. 

Yapılan 25 toplantıda mer'i kanunlarımızdaki Anayasaya aykırı hükümler tetkik ve aşağıda 
yazılı olduğu üzere tesbit olunmuştur. 

Ancak Başbakanlığın yazılarında da işaret edildiği gibi alâkalı bakanlıklarca ilga ve tadil ta
sarıları hazırlanacağından bu hususta bir kolaylık olmak üzere verilen sıra numaralarına da halel 
gelmemek suretiyle protokol sırasına göre ilgili bakanlık mevzuatı ayrı fasıllar halinde rapora 
dercedilmiştir. 

Komisyonumuz Anayasaya aykırılığı sarih olan metinleri tesbit ve Anayasa Mahkemesinin sa
lâhiyeti cümlesinden olan içtihada mesağ verecek hususlar üzerinde durmaktan içtinabetmiştir. 

Bütün bu araştırmalara rağmen Anayasaya aykırı bir kısım hükümlerin yine de rapora derce-
dilmemiş olabileceğini nazara alan komisyonumuz tadil ve ilga tasarıları alâkalı bakanlıklarca 
hazırlanırken bu kabîl hükümlere raslandığmda bunların da taşanları alınacağını tabiî saymıştır, 
kaldı ki, Anayasa Mahkemesi iptal ve itiraz yolu ile kanunlarımızın Anayasaya aykırılık iddiala
rını hükme bağlayabilecektir. 

1. Başbakanlık grupuna dâhil daireler : 
1. 2644 sayılı Tapu Kanununun 15 nci maddesinin son fıkrasındaki « . . . bu takdirde arazi sa

hibine o yerin tarla halindeki vergi kıymetinin yarısı tazminat olarak verilir.» hükmü Anayasa
nın 38 nci maddesine, 

2. 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü maddesindeki «Gençler için kulüplere girmek 
ve boş zamanlarında beden terbiyesine devam etmek mecburidir.» hükmü ile 13 ncü maddesindeki 
«Gençlerin beden terbiyesi ve sporu bu kanun ile kurulacak ve bu kanun hükümlerine intibak et-
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tirilecek olan kulüpler ve bu gruplar vasıtasiyle yapjjır.» hükmü Anayasanın 21 ve 29 ncu madde
lerine, 

3. 3546 sayılı Devlet Şûrası Kanununun, 
a) «Devlet Şûrası Başkan ve üyelerinin Büyük Millet Meclisince seçileceğine» dair 3 ncü 

maddesi hükmü Anayasanın 140/3 maddesine, 
b) Aynı kanunun 7 nci maddesindeki ""«Reisler Komisyonunun disiplin cezaları hakkındaki 

kararları aleyhine idari dâva açılamıyacağına» dair hükmü Anayasanın 1.1.8/3 maddesine, 
e) Aynı kanunun 32 nci maddesindeki «idari kaza yolu ile Devlet Şûrasına dâva açmak müd

deti her nevi muamele ve kararların alâkalılara usulü dairesinde tefhim veya tebliğinden,..» hük
mü idarenin işlemlerinden dolayı açılacak dâvalarda süre aşımını yazılı bildirim tarihinden baş
latan ve tebliği şart koşan Anayasanın 114/3 maddesine aykırı, görülmüştür. 

d) Aynı kanunun yardımcılar ve kanun sözcüleri hakkında Anayasanın 142 nci maddesinin 
son fıkrasının derpiş ettiği hâkimlik teminatı ve saireyi ihtiva etmemesi bakımından da Anayasa
ya nazaran eksik bulunmuştur. 

4. Devlet Plânlama Teşkilâtına dair 91 sayılı Kanunun Anayasanın 129 ncu maddesi hilâfı
na iktisadi ve sosyal plânlamadan bahsetmekte olup kültürel plâna yer vermemesi bakımından Ana
yasanın 129 ncu maddesine aykırı görülmüştür. 

n - Adalet (Bakanlığı 
5. 765 »ayılı Türk Ceza Kanununun : 
a)' Muzur cemiyetler ve 'teşekküllerin .teşkil tesis ve şevki idaresiyle bu cemiyet ve teşekkül

lere »girenler hakkında 'Türk üeıza Kanununun 141, 142 /ve 1Ö3 neü maddelerinde kâfi ımüeyyidelieır 
mevcut iken sözü geçen kanunun 143 ncü maddesinin «'Hükümetin müsaadesi olmaksızın beynel
milel mahiyeti haiz olan ve kökü memleket d ışında hulun'an cemiyetleri veya müessese! eriveya 
bunların şubelerini memleket dâhilinde tesis ve teşkil eden, tanzim eden veya sevkı idare eden 
kfcnfiteniıı... 

2. Müsaade sahte veyıa noksan beyanat ile alınmış iste failin 
Müsaade alınmaksızın teşkil ediİniş <olan. iböyle hir eemiyete veya (müesseseye veya bunların 

şubelerine memleket dâhilinde iştirak eden 'kimsenin. 
Memleket dışındaki cemiyet ve müesseselere Hükümettin müsaadesi olmaksızın iştirak eden 

memleket dâhilinde mülküm vatandaşın .»' cezalandırılacağına dair (hüikmü 'dernek kuranıa ve dto-
iayısiyle derneğe girme hakkını tıalhdit etmesi bakımından Anayasanın 29 ncu maddesine 

Ib) Yine Türk Ceza (Kanununun 191 nci maddesinin 6 nci fıkrasındaki «âmmenin telâş ve he-
yeteanını mucibola'cak şekilde asılsız, mübalağalı veya maksadı tmaflısusa müstenit havadis, haber 
yayımak veya nakletmek veya -millî .menfaatlere zarar verecek her ihanıgi bir faaJiyette bulunmak* 
şeklinde itfade edilen (hükmün ancak Iharb ızamanın'da haklı (görülmesi mümkündür esasen madde
nin siklet merkezi de (budur. Halbuki 6 nci fıkra Ihükmü sulh zamanında dahi bu halin suç ol
duğunu kabul etmiştir. Bir haberin âmmenin heyecanını ve telâşını ıtevlidedip etmlem'esine göre 
veya ne mahiyette bir fiil kasdedildiği g&sterilmeksizSnttıer harigi (bir hareketin millî »menfaatlere 
aykırı sayılması, Demokratik bir rejim için fevkalâde tehlikelidir. Gizlilik aneşruJhalber alma ve 
haberlerin yayılması vasıtalarının tahdide tabi tutulması .gibi müdahalelerin tabiî ne'Mees'i olan ri
vayetlerin dahi âmımenfaı (heyecanını mudbolduğu bahanesiyle ceza tahdidi altına alın.mıası tama. 
-miyle hukuk dışı ,bir tatbikata. r<Â açar kaldı ki sulh zamanında işlenebilecek bu kabil suçları 
Türk Ceza Kanununun '315(8, 359 ve 548 nci maddeleri ille de cezalandırmaya imkân bulunmakta
dır. Hukuk devleti anilayışiyle telifi mümkün olmıyan mezkûr 6 nci maddenin. Anayasanın 20' ve 
2*2 nci mıaddelerine 'aykırı (bulunmuştur. 

c) Aynı kanunun 481 nci maddesi : 
«Kamu ıgeVev Ve Ihiamıetinde bulunanlara karşı bu ıgerev ve hizmetin yerine ıgetirilmesi ile ilgi

li olan yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret dâvalarında sanığa isnadın doğruluğunu ispa-
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ta imkân verem» Anayasanın 04 ncü maddesi hük'mü muvaceh.esimde ispat 'hakikini 'kayıtlayan ve 
aynı zamanda. bir memura Ihuzurunda ve ifa. ettiği vazifeden dolayı veya vaızitfie sırasında, keza 
adlî - idari veya askerî, resmî (bir 'heyette yahut bir 'hâkime durulma yaptığı sırada vâki hakaret 
teşkil delecek isnatlarda ispat hakkını 'önliyen. 1!44 sayılı Kanunla değişlik 'Türk ICeza Kanununun 
48 n'ci maddesi ibuig'ünkü 'haliyle Anayasaya aykı rı olduğu keza Türk Ceza Kanununun 266, >2'67 ve 
268 nci maddelerinin de Anıayasıanm ispat, 'hakkı pr'enlsİ'bi dairesinde 'tadili 'gerektiği kanaatine 
varılmıştır. 

6. 151İ2 sayılı Ceza Mıılhakemeleri Usulü Kanunu 
a) 'Madde 120. — 'Madde 'hükmüne 'göre .maznunun kaçma 'bazırluğında 'buluıımıası veya usu

lü dairesinde Devlet emrine mazereti olmaksızın itaat etmemesi yahut teklifi ınülstelzilnt yeni se
bepler' elide e'dilmesi hallinde verdiği kefalete 'bakılmaksızın yeniden tevkif edileceği fbelritilnıiştir. 

Tevkifi müstelzim yeni sebeplerin elde edilmesi veya sanığın kaçma ıhazırlığırida hulunıması 
keyfiyeti kefaletle salıverilmiş ,'bulunan sanığın tekrar tutuklanmasına Cevaz verecek mafhiyette 
ise de, mazereti lollmaksızın usulü dairesinde yapılan davet emrine itaat etmemesi halinin bir tu
tuklama seibeibi .olarak kabulü Anayasanın 30 iKcn maddesinde tasrih olunan ve tutuklamayı zo
runlu kılacak sebepler cümlesinden hulunmadığı eilhetle •mücerret davet emrine itaat etm'eime hali
nin teVkif sebebi olarak ka'bulü Anayasanın sözü edil]en mad'desinıe, 

!b) 'Mailde 148. — Bu maddenin 3 ncü •fıkrasındaki «'hukuku âmme dâvasını acımak için Ada
let 'Balkanının Cumlhuriyet saıvcılai'ina emir vereceğine ve 4 ncü fıkrasında da valilerin 'hukuku 
âmme dâvasının acılımasını kendi vilâyetleri dahilindeki 'Cumlhuriyet savcılarından istiyefbiıleceikle-
rine «dair hükümleri Anayasanın ru'huna ve» kanun Cunı'huriyet savcılarının ıgörevlerini yapma
larında teminat sağlayıcı 'hükümler koyar kaytlmı ihtiva ejderi 187 ıM maddesine aykırı bulun
muştur. 

c) Madde MS. — «Hâkim tarafından veya mallıkemel enden verilen veya Temyiz M>alhkeme-
sinde tetkik edilmeksiziin (katileşen karar ve Ihükümlerdo kanuna muhalefet edildiğini 'ha'ber alıma 
Adiliye Vekili 'O karar veya hükmün 'bozulması için Oumlhuriyet Başmüddeiumumiiiğine yazılı 
emir verebilir; 'bu emirde 'bozmayı müstelzim kanuni seJbepler gösterilir. 

Cumluıriyet Başmüddeiumumisi tebliğnamesine yalnız bu sebepleri yazar ve dosyayı Temyiz 
Mahkemesine verir. Temyiz Mahkemesi dermeyan. olan sebepleri varit görürse bu karar ve hükmü 
bozar » şeklinde ifade edilmiş olan yazılı emirle bozma müessesesi memleketimizde bir ihti
yaca cevap vermekte ise de siyasi bir şahsiyet olan' Adalet Bakanının yazılı emir verip vermemekte 
muhtar bulunması ve Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı emir tezkerelerindeki bozma sebepleri ile 
bağlı ve hattâ Temyiz Mahkemesinin de dermeyan olunan sebepler dışında bozmaya gidememesi 
yargı kuvvetinin bağımsızlığı prensibi ile gayrikabili telif olduğundan bu kanun yoluna müracaat 
hakkını Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda olduğu gibi Cumhuriyet Başsavcısına verilmesi
nin uygun olacağı düşünülmüştür. '' •• '"''.' V ' : ' . "' ' * " * 

d) Madde 373. — Bu madde ile «duruşma aleni olur, umumi âdap ve emniyeti muhafaza mak-
sadiyle duruşmanın bir kısmını veya tamammmgizli olmasına mahkeme karar verebilir. Duruşma
nın gizli olması kararı ve sebepleri aleni olarak tefhim olunacağı gibi hüküm dahi her halde aleni 
tefhim olunur.» hükmü vaz'edilmiş bulunmaktadır. Madde hükmüne göre gizlilik kararı verebil
menin şartları umumi âdap ve emniyeti muhafaza maksadiyle mümkün bulunmaktadır. Halbuki 
duruşmaların aleniyeti mevzuunda Anayasanın 135 nci maddesinde ifadesini bulan prensibe göre 
«duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlâkın ve kamu gü
venliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde» imkân vermiş olmasına göre madde bu cihetten 
Anayasanın sözü geçen maddesine, 

7. 4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakemal ı hakkındaki Kanunun 16 ncı maddesindeki «vali 
ve bakanlara tutuklama yetkisi veren» hüküm Anayasanın 30 ncu maddesine, 
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8. Bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve şerikleri hakkında takip ve muhakeme usulüne dair 

.1609 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde yer alan tevkif mecburiyeti bu hususu hâkimin takdirine 
bırakmış bulunan ve mecburi tevkife yer verin iyen Anayasanın 30 ncu maddesine, 

9. . 56.17 sayılı Hayvan sirkatinin men'i hakkındaki Kanunun 14 ncü maddesindeki «Bu kanu
nun 13 ncü maddesinde yazılı suçlardan sanık bulunanlar hakkında kuvvetli delil ve emare mev-
cudolanların yargılamalarını tutuklu olarak yapılacağına» dair hükmü Anayasanın keza 30 ncu 
maddesi, 

10. 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu; 
Bu kanunun 76 ncı maddesinde «mal beyanında bulunmıyan borçlu alacaklının takibi üzerine 

beyanda bulununcaya kadar icra memuru tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle taz
yik olunur, ancak bu hapis 3 ayı geçemez» hükmü «kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti kanunun açık
ça gösterdiği hallerde usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça kayıtlanamaz hükmünü ih
tiva eden Anayasanın 14 ncü maddesine 

aykırı görülmüştür. 

•11. 2556 sayılı Hâkimler Kanunu; 
Anayasanın 144 ncü maddesi ile "hâkimlerin bütün özlük işleri hakkında karar vermek yetkisini 

Yüksek Hâkimler Kuruluna vermiş olduğundan 2556 sayılı Hâkimler Kanununun bu hususa müte
dair bütün maddeleri Anayasaya aykırı bulunduğu gibi, Anayasa 137 nci maddesiyle de Cumhuri
yet savcılarına özlük işlerinde ve görevlerini yapmalarında teminat sağlayıcı hükümler konmasını 
âmir olduğundan Hâkimler Kanunu Cumhuriyet savcılarına bu teminatı tanımamakla yine Anaya
saya aykırı bulunmaktadır. Anayasııın 133 n<m maddesiyle istisnasız bütün hâkimlere teminat tanı
mış olduğundan Hâkimler Kânununun 7 nci dereceyi geçmiş olan hâkimlere teminat tanıyan 79 ncu 
maddesi ve yine Anayasaya muhalif bulunmaktadır. Anayasanın 139 ncu maejdesi gereğince Yargı
tay üyeleri Yüksek Hâkimler Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanı ile İkinci Başkanları ve Cumhu
riyet Başsavcısı Yargıtay Büyük Genel Kurulunca üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile ve gizli 
oyla seçileceklerinden Hâkimler Kanununun bu hususa mütedair 64, 65 ve 66 ncı maddeleri Ana
yasanın yukarda sözü edilen maddesine aykırıdır. Adalet Bakanına hâkimler üzerine nezaret hakkı 
tanıyan Hâkimler Kanununun 83 ncü maddesi de Anayasanın ruhuna ve yargı bağımsızlığı prensi
bine uygun bulunmaktadır. Anayasanın 144 ncü maddesinin son fıkrası hâkimlerin denetimi belli 
konular için Yüksek Hâkimler Kurulunca göreviendirirecek üst derecedeki hâkimler eliyle yapıla
cağını âmir bulunduğundan hâkimler muamelâtının teftişine dair olan ve hâkimler hakkında siret 
varakası tanzim edeceklerine mütedair bulunan 32 nci maddesi de yine Anayasaya aykırı bulunmak
tadır. 

Adalet Bakanına izin vermek, Adliye müfettişlerine hâkimler haklarında tahkikat yapmak yetki
lerini tanıyan 102, 104 ve 105 nci maddeler de hâkim teminatı ve mahkeme bağımsızlığı cihetlerin
den Anayasaya aykırı bulunmaktadır. 

Adliye memurları hakkında verilen inzibati cezaların itiraz mercilerinin ittihaz etmiş oldukları 
kararların kesin olduğu ve hiçbir mercie başvurulamıyacağına dair hüküm koyan 122 ve 123 ncü 
maddeleri «disiplin kararları yargı mercilerinin deneti dışında bırakılamaz» prensibini vaz'eden 
Anayasanın 118/3. maddesine, 

12. 3456 sayılı Noter Kanunu : 
Bu kanunun, «Hâkimler Kanununun 94 ncü maddesinde yazılı inzibat meclisinin itiraz üzerine 

vereceği kararlarla ihtar cezaları katî olup aleyhine hiçbir mercie başvurulamaz» kaydını ihtiva 
eden 60 ncı maddesi, «memurlar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleri mensupları hak
kındaki disiplin kararları yargı mercilerinin deneti dışında kalamaz» hükmünü vaz'eden Anayasanın 
118/3 maddesine, 

Aykırı bulunmuştur. 
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13. 3499 sayılı Avukatlık Kanunu : 
Bu kanunun 7 nci maddesi ile «vazifelerinden ayrılan hâkim ve müddeiumumiler hizmet ettik

leri mahkeme ve yerlerde ayrılma tarihinden itibabaren iki sene müddetle avukatlık etmekten mem
nudurlar» hükmünü koymuş bulunmaktadır. Anayasanın 40 ncı maddesinin kabul etmiş olduğu ça
lışma hürriyetini tahdideden bu kaydın kanundan çıkarılması gerekmektedir. 

Aynı kanunun 117 nci maddesiyle de «mevzuu irtica olan yahut millî vahdet ve şuurla telifi 
mümkün olmıyan fiillere mütaallik dâvaları deruhde etmeyi itiyat edenler disiplin takibatına lü
zum kalmaksızın baro idare meclislerinin talebi üzerine haysiyet divanı kararı ile meslekten çıkanla» 
bilirler. 

Muhitindeki temas ve faaliyetleri itibariyle muayyen ve baro mıntakası dâhilinde avukatlık yap
maları millî, meslekî, ahlâki veya menfaat bakımından tecviz edilmiyenleri isimleri baro idare mecli
sinin talebi üzerine haysiyet divanı kararı ile men'suboldukları baro levhasından silinir» hükmü vaz'« 
edilmiştir. 

Kendisine isnadolunan suçun mahiyeti ne olursa olsun sanık olarak mahkemeye sevk edilen bir 
ferdi dolayısiyle müdafaa hakkından mahrum bırakmak Anayasanın 31 nci maddesinin koymuş ol
duğu hak atama hürriyetini tahdideder mahiyette olduğu gibi avukatlık mesleki cihetinden de Ana
yasanın 40 ncı maddesinde yer alan çalışma hürriyetini tahdidedici mahiyette bulunmuştur. 

Bir avukata isnadolunan kusurun mahiyetini katî olarak tebarüz ettirmiyen ikinci fıkra hükmü 
de Anayasanın 118 nci maddesinin koyduğu esaslara uygun bulunmamaktadır. 

Yine aynı kanunun 114 ncü maddesinde yazılı haysiyet divanının verdiği bütün kararlar kati
dir, aleyhine hiçbir merciine başvurulamaz, kaydı «disiplin kararları yargı mercilerinin denetimi dı
şında bırakılamaz» prensibini vaz'eden Anayasanın 118/3 maddesine muhalif görülmüştür. 

14. 367 Sayılı niyeti bir mahal mahkeme veya dairei adliyesine ait deavi ve mesalihi diğer ma
hal veya dairei adliyesinde rüyet ettirmeye Adliye Vekilinin mezuniyetine dair Kanun : 

Bir mahkemenin ilgası zarureti karşısında kalındığı gibi yangın, yer sarsıntısı, seylâp ve heye
lan gibi âfetleri yüzünden bir mahal mahkeme ve adliye dairelerine ait dâva ve işleri diğer bir ma
hal mahkeme veya adliye dairelerine göndermek zarureti de hâsıl olmaktadır. Bunlardan başka 
bâzı ahvalde hâkim ve Cumhuriyet savcı!an veya bunların muavinlerinin kendi kaza çevreleri dışın
da bir yerde geçici yetki ile çalışmaları zarureti ile de karşılaşılmaktadır. İşte bütün bu zaruretler 
sebebiyledir ki, vaktiyle 367 sayılı Kanım kabul edilmiştir. Nitekim Anayasanın 134 ncü* maddesi 
de hâkimlerin görevlerinin veya görev yerlerinin geçici olarak değiştirilmesinden bahsetmek suretiy
le bu arureti kabul etmiş bulunmaktadır, ancak, bu zaruret Anayasanın kabul etmiş olduğu hâkim 
teminatı ve mahkemenin bağımsızlığı esaslarına göre tedvin olunmalı ve Adalet Bakanlığına ta
nınmış olan bu yetkinin Anayasanın 1 nci maddesi hükmü gereğince Yüksek Hâkimler Kurulu
na, verilmesi lâzımgeknektedir. 

15. Mahâkibi Nizamiyenin Teşkilâtı hakkında 27 Mayıs 1295 tarihli Kanun : 
Halen yürürlükte bulunduğu anlaşılan bu kanunun Adliye müfettişi e rine mütedair hükümleri 

Anayasa'nın, «Yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir, talimat verile
mez, .genelge gönderilemez, tavsiye ve telkinde bulunulamaz.» kaydını ihtiva eden 132/2 ve «Hâ
kimlerin denetiminin Yüksek Hâkimler Kurulunca .görevlendirilecek üst derecedeki hâkimler eli 
ile yapılır.» hükmünü ihtiva eden 144 ncü maddesinin son fıkrasına mugayir bulunmaktadır. 

16. Me'hâkimi şer'iyenin ilgasına ve Mehâkim Teşkilâtına ait ahkâmı muaddil 469 sayılı Ka
nun ve bu kanunu tadil eden 825, 3119, 3748 ve 7182 sayılı kanunlar : 

Mezkûr kanunun 3119 sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesinin son fıkrasında yargı çevresi
nin tâyini hakkında Adalet Bakanına tanınmış olan yetki Anayasa'nın 144 ncü maddesi gereğin
ce Yüksek Hâkimler Kurulunun uygun mütalâasına bağlanması icabetmıektedir. 

Hâkim sınıfından olmıyan mahkeme başkâtiplerine yargı yetkisi tanıyan 7182 sayılı Kanun 
da Anayasaya aykırı bulunmaktadır. 

Tek hakimli mahkemeler teşkiline dair Adalet Bakanına yetki veren ve bu kanuna eklenen 
muvakkat madde ile yine ieaibeden jerlerde asliye ve sulh hukuk salâhiyetini haiz olmak ve 'aynı, 
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ayrı hukuk ve ceza dâvalarını rüyet etmek ve lüzumunda biri diğerine ait vazifeleri görmek 
üzere mütaaddit hâkim bulundurmak ve sulh hâkimi bulunan yerlerde bu hâkimlere asliye hu-
kuk işlerini görmek salâhiyetini vermek yetkisini \Adalet Bakanına tanıyan 3748 sayılı Kanun 
da Anayasanın 144 ncü maddesine uygun olarak değiştirilmesi ve bu yetkilerin Yüksek Hâkim
ler Kurulunun muvafık görüşüne bağlanması gerekmektedir. 

17. Uyuşmazlık mahkemesi bu mevzuda halen umumi mahkemeler ve karar hâkimleri ve 
müstantiklerle umumi ve hususi kaza salâhiyetini haj'z makamlar arasındaki ihtilâfın halli hak» 
kında 1684 sayılı Kanunla uyuşmazlık mahkemesi kurulması hakkındaki 4788 sayılı Kanun mev
cut bulunmaktadır, birinci kanun ceza sahasındaki ihtilâfların hallini Temyiz Mahkemesi Ceza 
Heyeti Umumiyesine vermiş 2 nci kanun hukuk işlerinden doğan vazife ve hüküm ihtilâflarının 
hallini Yargıtaydan ve Danıştaydan seçilen 6 üye ile sıra ile Yargıtay ve Danıştay Birinci baş
kanlarının 1 sene başkanlık edeceği uyuşmazlık mahkemesine bırakmış 'bulunmaktadır. Anayasa 
142 nci maddesi ile adlî ve idari ve askerî mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıkları-
nı kesin olarak çözmek üzere ve başkanı da Anayasa Malhkemesinin kendi üyelerinden seçeceği 
bir kimse olmak, üzere uyuşmazlık mahkemesini kurmuş olduğundan sözü edilen iki kanun da Ana
yasaya aykırı bulunmaktadır. \ .< • 

18. Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair Kanunu tadil eden 5859 sayılı Kanun : 
Temyiz .Mahkemesi Teşkilâtına dair Kanunu 'tadil eden 5859 sayılı Kanun, «Başkanların va

zife ifa edecekleri dairenin tâyin ve tebdili birinci başkanın mütalâası alındıktan sonra Adalet 
Bakanı tarafından yapılır. Kaydını ihtiva etmektedir. Bu hüküm Anayasanın 132 ve 133 ncü 
maddelerinin derpiş etmiş olduğu mahkeme...istiklâli ve hâkim teminatı ile kabili telif olmadığın
dan Anayasa'ya aykırı bulunmaktadır. 

19. Fevkalâde hallerde haksız olarak mal iktisabedenler hakkındaki 4237 sayılı Kanun bu 
ka-nunun muhakkiklere sorgu hâkimi yetkisini veren ve bu sıfatla da sorgu hâkiminin yapabi
leceği bütün işlemleri yapmak ve ittihaz edebileceği kararları vermek yetkisini bahşeden 8 ,ıci 
maddesi Anayasanın 20 nci maddesine, 

b) Aynı kanunun 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrasındaki emeklilik hakkından mahrumiyete 
dair hükmü de yine Anayasanın 35 nci maddesine, 

20. 2 sayılı Hiyaneti Vataniye Kanununun 5 nci maddesindeki tevkif mecburiyeti Anaya
sanın 30 ncu maddesine, 

21. 825 sayılı Ceza Kanununun mevkii meriyete vaz'ına mütaallik kanunun 5 nci maddesin
deki «meşruten tahliyeyi Adalet Bakanlığının tasvibine bırakan» Anayasanın 132 nci maddesine, 

Aykırı görülmüştür. ' 

III - Millî Savunma Bakanlığı : 
22. 5398 sayılı Millî Savunma Bakanlığının Kuruluş ve görevine dair Kanunun birinci mad

desindeki; . 
a) «Cumhuriyet Ordusunun hazırlanması ve idaresiyle ödevli ve bu işlerden barıştş ve seferde , 

sorumlu olan Millî Savunma Bakanlığı» kaydı Anayasanın 110 ncu maddesindeki... Silâhlı 
Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı Bakanlar Kurulu 
sorumludur. Hükmüne, 

b) «Barışta harb kuvvetlerinin komutası ken:liısine verilmiş olan Genelkurmay Başkanlığı» 
kaydı Anayasanın 110 ncu maddesindeki «Genelkurmay Başkanı Silâhlı Kuvvetlerin Komu
tanıdır» kaydına, 

c) Aynı kanunun 3 ncü maddesindeki «Genelkurmay Başkanı Millî Savunma Bakanının tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulu karariyle tâyin ve tebdil olunur.» hükmü Anayasanın 110 ncu 
maddesindeki «Genelkurmay Başkanı Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanın
ca atanır» hükmüne, 
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d) Aynı kanunun 2 nci maddesindeki Millî Savunma Bakanlığı hizmetlerinin Genelkur

may ve müsteşarlık vasıtasiyle yürütüleceğine ve bu vazifelerin taksimine dair kayıtlar Ana-
" yasanın 110 ucu maddesindeki «Genelkurmay Başkanının görev ve yetkileri kanunla düzenle

nir...» Bu görev ve yetkilerden dolayı Başbakana karşı sorumludur. hükmüne, 
2»3. 5499 sayılı Millî • Savunma Yüksek Kurulu Kanunu : 
Bu kanun isim, kuruluş ve görev bakımlarından Anayasanın 111 nçi maddesine, 
24. 4998 sayılı kanunda geçen Başkumandan, Başkomutan ve (Başbuğ tâbirleri yerine kaim 

olacak unvan hakkındaki kanun : 
Anayasanın 110 ncu maddesinde «Silâhlı Kuvvetler Komutanı» ibaresine 
25. 1110 sayılı Askerî memur ve mmtakalar Kanunu bu kanunun birinci maddesinin «A» fık

rasındaki gayrimenkullerin mübadelesine dair hüküm Anayasanın 38 nci maddesine, 
26. 3832 sayılı örfi idare Kanunu: <M * ; . < 
Bu kanundaki adlî amirlik müessesesi ile ilgili maddeler böyle bir yargı müessesesini kabul 

etmemesi bakımından Anayasanın 138 nci maddesine, 
27. 4109 sayılı Asker ailelerinden muhtacolanlara yardım .hakkında Kanun : 
Bu kanunun 6 nci maddesindeki «1076 sayılı Kanunun 25 nci ve 1115 sayılı Kanunun 63 ve 

64 ncü maddelerinde yazılı 'sebeplerle silâh altına almmıyanlardan mahallî belediye ve ihtiyar 
meclisleri tarafından "asker ailelerine yardım karşılığı olarak beher müecceliyet senesi için 500 ljra 
tahsil olunur» hükmü Anayasanın ruhuna ve eşitlik prensibine, 

28. . 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu, 
a) Bu kanunun 17 nci ona'ddesindeM «Adliye âmirler disiplin cezası ile birlikte değeri 25 li

rayı geçmiyen şeyler için istirdat ve tazminata da karar verebilirler» hükmü Anayasanın 7 ve 138 
nci maddelerin, 

b) Aynı (kanunun 18 nci maddesinde yazılı askerî kabahatlerden dolayı verilecek disiplin ce
zalarının disiplin âmirleri tarafından verilebilmesi Anayasanın 138 nıci maddesine, 

c) Aynı kanunun 19, 123, 25, 26, 27, 28. 165 VP 183 ncü maddelerinde yazılı katıksız hapis ce
zası «insan (haysiyetiyle bağdaşmıyan ceza konulamaz, ve kimseye eziyet ve işkence yapılamaz 
şeklindeki Anayasanın 11 nci (maddesine, 

d) Aynı kanunun 31 nci (maddesindeki tardın ayrıca bir (hükme hacet kalmaksızın tekaütlük 
hakkını kaybettireceğine dair kaydı kazanılmış insan haldannı teminat altına almayı kalbul ve 
hukuk devleti kurmayı istihdaf eyliıyen Anayasaya, 

e) Sözü edilen kanunun 53 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasında yazılı «kolordu kumandanının 
emri ile şartla tahliye kararı geri alınır* hükmü askerî yargı görevine taallûku hasebiyle Anaya
sanın 138 nci maddesine, © $,'*<«•* 

f) Aynı kanunun 154 ncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki okulların salâhiyetleri tarafından 
verilen kararlar aleyhine vâki itiraz üzerine adlî Amirin tasdikin a dair kararı katidir, hükmü 
Anayasanın askerî yargıya ait 138 nci maddesine. 

g) Aynı kanunun 169 ncu maddesindeki « . . . her mafevk emri altında olımıyanları da disipli
nin temini için muvakkat alarak tevkif etmeye veya elttirmeye salahiyetlidir» hükmü tevkifi hâki
min takdirine vâlbeste kılan Anayasanın 30 ncu maddesine, 

h) Aynı kanunun 173 nıcü maddesinin 3 ncü fıkrasında yazılı «Askerî adlî hâkimlere disiplin 
cezaisi 'olarak hapis cezası verilemez» şeklindeki ifadeden diğer cezaların verilebileceği mânası 
çıktığından Ibu hal hâkim teminatına mütedair, Anayasanın 138 nci maddesine, 

29. 1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanununun, 
a) Bu kanunun 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrasındaki «seferberlikte bu ışahısların umumi ve 

hususi mahkemelere ait 'bütün suçları Türk ve Askerî ceza kanunlarına tevfikan askerî mahkeme
lerde görülür» hükmü ile 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki «seferberlikte 1 nci halde de şerik
ler askerî mahkemelerde muhakeme olunurlar» hükmü Anayasanın seferberliği derpiş etmemiş 
olması bakımından askerî mahkemelerin vazifesiyle ilgili 138 nci maddesine, 
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b) Aynı kanunun 4 ncü maddesindeki seferberlikte dâvaların tetkikine mütaallik hükümleri 

hem seferberlik noktasından Ye hem de bu yetkinin adlî âmire tanınmış olmasından Anayasanın 
138 nci maddesine, 

c) Aynı kanunun 89* ncu maddesinin son fıkrasındaki «Millî Müdafaa Vekili hukuku âmme 
dâvası açmak için adlî âımiırlere emir verebilir» hiükmü yaramın bağımsızlığı ile ilgili Anayasa 
hükümlerine, 

d) Sözü edilen kanunun 130 ncu maddesinin 2 ne i fıkrasındaki tevkif mecburiyeti Anayasanın 
tutuklamayı 'hâkimin takdirine bıralkan ve mecburi tevkife yer vermiyen 30 ncu maddesine, 

e) Ayin kamunun 161 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yazılı « Askerliğe bir zararın do
kunulması melhuz olması sebebiyle duruşmanın bir kısmının veya tamamının gizli olmasına, 
mahkeme karar verebilir,» hükmü Anayasanın 135 nci maddesine, 

f) Bu kanunun 165 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki «[Kadınların 15 yaşını bitirmemiş olan 
çocukların hukuku âmmeden memnuiyete mahkûm olanların ve askerî mahkemenin haysiyeti ile 
münasibolımıyan şahısların alenî duruşmalarda bulunmaları menedilir.» hükmünün Anayasanın 
135 nci ımaddesine, 

g) Aynı kanunun 165 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki «Muhakemelerin neşri yasaktır, mem-
uuiyet 'hilâfına hareket edenler hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü •Kanununum 377 nci madde
si mucibince ceza verilir.» hükmü mutlak memnuiyet sebebiyle Anayasanın 22 nci maddesine, 

h); Aynı kanunun 206/4 ncü maddesinde yazılı bâzı suçlardan dolayı âmiri adliyenin muvafa
kat edeceği avukat veya dâva vekilinim müdafi tâyin olunacağına dair hükmiyle seferberlikte 
müdafi tâyinine ait hükümlere ahvalin müsaadesi nisbetimde riayet olunacağına dair 211 nci 
maddesinin koyduğu tahdit bu hususta mutlak bir serbesti tanıyan Anayasanın 31 nci mad
desine, 

i) Aynı kanunun 250, 251, 253, 254, 255, 256 ve 257 nci maddelerinde yazılı seferberlikte hü
kümlerin adlî âmir tarafımdan feshedileceğine dair kayıtlar Anayasanın 138 nci maddesine, 

j) Bu kanunun 272 nci maddesindeki «Millî Müdafaa Vekilinin Askerî Yargıtay Başsavcısı
nın yazılı emir yoliyle bozma zımnında emir vereceğine» dair hüküm yargı erkinin bağımsızlığı 
prensibini vaz'eden Anayaısaya, 

Aykırı görülmüştür. 
IV - İçişleri Bakanlığı : 
30. 13 . 3 .1329 tarihli İdareı uınıunıiyei vilâyat Kanununun 125 nci maddesinde yazılı «Vilâ

yet umumi meclislerinim Bakanlar Kurulu karariyle fesholunaıbileceğine» dair 'hüküm Anayasanın 
116/3 maddesine, 

31. 1580 sayılı Belediye Kanununun 53 ncü maddesinin «Belediye meclislerinin Bakanlar 
Kuru'lu karariyle feshine» imkân veren hükmü Anayasanın 11-/3 maddesine, 

32. a)ı 442 sayılı Köy Kanunun 41 nci maddesindeki «Köy işlerini yapmıyan köy muhtaria-
nnm kaymakam tarafından görevine son verileceğine» dair hüküm Anayasanın 116/3 maddesine, 

b) Aynı kanunun ihtiyar meclislerine kaza hakkı tanıyan 49 ve 50 nci maddeleri Anayasa
nın 7 ve 32 nci maddelerine, 

33. 1312 sayılı Türk vatandaşlığı hakkındaki 'Kanunun 10 ncu maddesindeki «Ecnebi bir 
memlekette mukim oldukları halde 5 seneden fazla bir müddet Türk şehbenderhanelerine ken
dilerini tescil ettirmemiş olan Tiikleri Hükümet isterse vatandaşlıktan iskat eder.» şeklindeki 
hüküm Anayasanın 54/4 maddesine, ©$ff*te-»y»^«3i*ı<«.*ı.-î! «*.M.*ı ı -««. t -y*f*««-

34. 5442 sayılı îl İdaresi Kanununun l /C, 19, 31/i ve 42/e maddelerindeki uyarma ve kı
nama' cezaları ile, 

35. 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun 78 ve 84 ncü maddelerindeki disiplin cezaları 
hakkımda, 

«Teşriî adlî ve idari kaza mercilerine müracaat edilımiyeceğine» dair hükümler Anayasanın 
118 nci maddesine, 
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36. a) 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun «Siyasi partileriln faaliyetlerini düzenliyen ku

rulma ve murakabeleri ile ilgili çeşitli hükümlerinin Anayasanın 57 nci maddesine, 
b) Aynı kanunun 10 ncu maddesinin «merkezi yurt dışında bulunan »bir cemiyetin Türkiye'de 

şubesinin açılması, müstesna» ibaresi Anayasanın 29 ncu maddesi, 
c) Yine aynı kanunun 12 nci maddesinin «memurların bulundukları işin sıfat ve mahiyeti ile 

cemiyet kuramıyacaklarına» dair hükmü Anayasanın 46 nci maddesine, 
37. a) 356 sayılı Izalci Şekavet Kanununun 1 nci maddesindeki «Dahiliye Vekâletince şaki 

ilân olunan eşhasın.... her kim tarafından olursa olsun cerh ve katilleri cürüm addolunmaz» hük
mü ile; 

b) Aynı kanunun 4 ncü maddesindeki şaki ilân olunanlara yataklık edenlerin ahar mahallere 
muvakkaten nakline Dahiliye Vekâletini mezun kılan hükmü» Anayasanın 14 ve 18 nci madde
lerine, 

38. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyeti hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin (b) fıkrası 
hükmü Anayasanın 125 nci maddesine, 

39. 6761 sayılı Toplantılar ve Gösteri Yürüyüşleri hakkındaki Kanun; 
a) Bu kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre «Tüzel kişiler kapalı yerde içtima akte-

debilirler» demek suretiyle siyasi partilerin açık yer toplantısı ve gösteri yürüyüşü yapmalarına 
imkân vermemesi bakımından Anayasanın 28 nci maddesine, 

b) Aynı kanunun 17 nci maddesindeki «bu kabîl toplantıların yılda ijçten fazla olamıyacağı» 
na dair hükmü de keza Anayasanın 28 nci maddesine, 

e) Sözü edilen kanunun 16 neı maddesiyle partilerin nizamnamelerinde yapacakları tadilâtı ön-
liyen hükmü de Anayasanın 56 ve 57 nci maddelerine, 

d) Keza aynı kanunun yapılacak toplantıyı izne tabi tutan 4 ncü maddesi hükmü Anayasanın 
23 ncü maddesine, 

e) Keza aynı kanunun toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak hürriyetini muhtelif yerlerden kı-
sıklayan 12 nci maddesi hükmü de Anayasanın 28 nci maddesine, 

40. Toplanma ve Vicdan Hürriyetinin Korunması hakkındaki 6187 sayılı Kanunun, sözü edilen 
kanuncla yazılı suçların siyasi bir cemiyet mensubu tarafından işlenmesi halinde cemiyetin faaliye
tinin mahkemelerce tatili veya cemiyetin feshi hakkındaki 3 ncü maddesi siyasi partilerin ancak 
Anayasa mahkemelerince kapatılacağına dair Anayasanın 57 nci maddesine 

41. a) 25 . 5.1925 tarihli «serseri ve mazannaisu erbabı hakkındaki Kanunun 11 nci madde
sinin» bu gibilerin 48 saat zarfında C. Savcılığına teslimini âmir bulunan-hükmü Anayasanın 30 
ncu maddesine, 

b) Aynı kanunun 12, 19 ve 21 nci maddelerindeki darp cezası Anayasanın 14 ncü maddesine, 
42. 788 sayılı Memurin Kanununun 40 nci maddesindeki «kanunsuz emrin infazı hususundaki 

şekil ve şartlar» Anayasanın 125 nci maddesine, 
43. 491 sayılı Asker Ailelerinden muhtacolanlara yardım hakkındaki Kanunun 7 nci maddesi

nin son fıkrasındaki «bu kararlar aleyhine her hangi bir kanun yoluna itiraz edilemez.» hükmü 
Anayasanın 114 ncü maddesine, 

44. Tesellüm men'ine dair 16 Kânunusani 1311 tarihli Nizamnamenin 9 ncu maddesindeki 
«Mükerrirlerden İstanbullu olanların taşraya teb 'id edileceğine dair hükmün» Anayasanın 14 ve 13 
nci maddelerine, 

45. 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinin 58 nci bendine tevfikan belediyelerce 
kurulan toptancı hallerinin sureti idaresi hakkındaki 80 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin «Ceza 
kararları aleyhine adlî ve idari kaza mercilerine müracaat olunamıyacağma» dair 4 ve 7 nci fık
raları hükmü Anayasanın 114 ncü maddesine, 

Aykırı bulunmuştur. 
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V - Maliye Bakanlığı : 
46. 6183 sayılı, Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanunun 60 ncü maddesindeki 

tazyik hapsi zımnında idari makamlarca tevkif jııüzekkeresi kesilmesi hükmü Anayasanın 14 ncü 
maddesine, 

47. Bağlı bulundukları teşkilât emrine alınmak suretiyle vazifeden uzaklaştırılacak memurlar 
hakkındaki 6435 sayılı Kanunun hâkimlere mütaıİlik 1 nci maddesinin son fıkrası Anayasanın hâ
kimlik teminatına taallûk eden 133 ncü maddesine, 

b) Aynı kanunun 3, ncü maddesindeki bu gibi tasarruflar hakkında yargı mercilerine müra
caat hakkını önliyen hükmü de «Anayasanın» idıarenin hiçbir eylem ve işlemi hiçbir şekilde yargı 
mercilerinin denetimi dışında kalamıyacağma dair 114 ncü maddesi hükmüne 

c) Aynı kanunun üniversite öğretim üyelerine taallûk eden 2 nci maddesi de Anayasanın 
123/3 maddesine, 

d) Aynı kanunun sözü geçen maddesinin tadiline dair 6722 sayılı Kanunla konulan, re'sen 
emekliye sevk edilenler hakkındaki kararlar aleyhine hiçbir suretle kaza mercilerini müracaat olu-
namıyacağına dair hükmü de Anayasanın yine 114 ncü maddesine, 

48. a) 5434 sayılı, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin, (b) bendi hâkimleri 
de kapsamına almış olduğundan Anayasanın hâkimlerin 65 yaşını ikmal edinceye kadar emekliye 
sevk edilemiyeceğine dair 134 ncü maddesine aykırı bulunduğu gibi sözü geçen maddenin tadiline 
dair 6177 sayılı Kanunla, konulan re'sen emekliye sevk edilenler hakkındaki kararlar aleyhine 
ilgililer tarafından kaza mercilerine müracaat olunamıyacağına dair. hüküm de Anayasanın 114 
ncü maddesine, 

b) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 ve 912 sayılı Kanunun 1278 sayılı 
Kanunla değiştirilen 5 nci maddelerindeki emeklilik hakkında mahrumiyete dair hükümler Ana
yasanın 10,11 ve 12 nci maddelerine, ' • 

c) Aynı Kanunun 92 nci maddesinin (A) bendinde yazılı «bâzı mahkûmiyetlerin emeklilik 
haklarını düşüreceğine» dair hükmü insan haklarını teminat altına almayı mümkün kılacak hukuk 
devletini kuran Anayasaya, 

r 

49. 1567 sayılı Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesindeki bu 
kanuna ilişkin suçlara ait dâvalara bakacak mahkemenin yargı çevrelerinin Adalet ve Maliye ba
kanlıklarınca tâyin olunacağına dair hüküm Anayasanın 114 ncü maddesine, 

Aykırı görülmüştür. 
VI - Millî Eğitim Bakanlığı : 

"50. a) 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının öğrenciler hakkında Senatoca ittihaz edilecek çıkarılma kararlarına karşı başka 
hiçbir mercie baş vurulamıyacağına dair hükmü Anayasanın 114 ncü maddesine, 

b) Aynı kanunun 10 ncu maddesinin son fıkrasındaki «Senatonun öğretim üyeleri hakkındaki 
disiplin kararlarından başka kararları kesin olup bunlara karşı hiçbir mercie baş vurulamaz» hük
mü keza Anayasanın 114 ncü maddesine, 

c) Yine aynı kanunun 115 sayılı Kanunla değişik 48 nci maddesindeki «Senatoca onanan göre
ve dikkati çekme ve kusur bildirme cezalarına karşı yapılacak itirazların üniversiteler arası ku
rulda incelenmesi sonucunda verilecek kararların son ve kesin olduğu başka hiçbir mercie baş vu-
rulamıyacağı hükmü» Anayasanın 114 ncü maddesine, 

51. 114 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin «İşbu kanunla görevlerinden affedilenler bir daha 
üniversite öğretim üyeliği veya yardımcılığı vazifesiyle görevlendirilemezler.» hükmü Anayasanın 
«Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınma ödevin gerektirdiği nitelik
lerden başka hiçbir ayrım gözetilemez.» prensibini vazeden Anayasanın 58 nci maddesine, 

52. 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanununun 27 n<;i maddesinin 2 nci fık
rasındaki « . . . Bu heyetin kararlarından öğretim meslekinden veya Devlet memurluğundan çıkar
ma cezaları dışında kalanlar takdire bağlı son ve kesindir. Başka hiçbir idari ve kazai mercie baş 
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vurulamaz.» hükmü Anayasanın 114 ncü maddesinin 1 nci fıkrasına ve 113 ncü maddesinin 3 neü 
fıkrasına, 

53. İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik Okulu açılmasına dair. G374 sayılı Kanu
nun 0 neı maddesinin, yetkili kurulların çıkarılma kararlarına karşı itiraz üzerine üniversite yöne
tim kurulunun vereceği kararlar aleyhine başka hiçbir mercie baş vumlamıyacağı hakkındaki 
hükümler Anayasanın 114 ve 118 nci maddelerine, 

54. Hususi şahıslara ait eski eserlerle tarihî âbidelerin istimlâki hakkında 7463 sayılı Kamı- * 
nun 5 nci maddesinde mevcut «Bir gayrimenkulun eski eser veya tarihî âbide olup olmadığı nok
tasından vâki olacak ihtilâflarda gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca verilecek 
kararların idari veya kazai merciler nezdinde hilafı iddia edilemiyeceği ve kaldırılması isteni-
lemiyeceği» hakkındaki 6 neı maddesinin «alâkalı idarelerce bu kanuna istinaden verilecek istimlâk 
kararları lehine keza mercilerince icranın tehirine karar verilemiyeceği» ne dair hükümleri Anaya
sanın 114 ncü maddesinin birinci fıkrasına keza 7 nci maddeye, 

Aykırı görülmüştür. 
7. Bayındırlık Bakanlığı : 
55. Seylâptan dolayı İrası hasar eden gayrimeuılük enharı sagirenin sureti tathiri hakkındaki 

2 ijubat 1330 tarihli Kanun Anayasanın 42 nci maddesine, 
56. Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği h-ıkkındaki 6235 sayılı Kanunun 10 ve 27 nci 

maddelerinde yazılı oda ve yüksek haysiyet divan arı tarafından yerilen disiplin kararlan aleyhine 
hiçbir mercie müracaat edilfcmiyeeeğine dair hükümler Anayasanın 118/3 maddesine, 

57. Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki 6541 sayılı 
Kanun Anayasanın 38 nci maddesine, 

58. 6890 sayılı İstimlâk Kanunu : ' 
a) Bu kanunun 1 nci maddesinin «hususi şahıslar lehine istimlâk» tan bahseden hükmü Ana

yasanın 38 nci maddesine, 
b) Aynı kanunun 14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında «Devlet Şûrasına dâva açılmasını önli

yen» hüküm Anayasanın 114 ncü maddesine, • , ' . 
c) Keza aynı kanunun 21 nci maddesinin «vazgeçme halinde idareye tahmil oluna

cak masraflara» taallûk eden fıkrası Anayasanın 114 ncü maddesine, 
d) 6330 sayılı Kanunun 27 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 7036 sayılı Kanunda 

«cari yıl bütçesinde tahsisat bulunmadığı takdirde bedelin mütnakıp yıl bütçesine konulacak tahsi
sattan ödeneceğine» dair hükmü Anayasanın 32 nci maddesine, 

e) Keza aynı kanunun 32 nci maddesinin (b) fıkrasındaki «istimlâk kararının tebliğinden son
ra istimlâk bedelinin veya gayrimenkulun başkasına devir veya ferağ ve temlikini önliyen» hüküm 
Anayasanın 36 nci maddesine, 

Aykırı görülmüştür. 

VIII - Ticaret Bakanlığı : 
59. Ticarette tağşişin men'i ve ihracatın murakabesi ve korunması hakkındaki 1705 sayılı Ka

nuna ek 5018 sayılı Kanunun 7 nci maddesi Anayasanın 122 nci maddesine, 
60. Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette modüs vivendiler ve Ticaret'anlaşmaları akdi 

ve bunların şümulüne giren maddelerin Gümrük resimlerinde değişiklikler yapılması ve anlaşmaya 
yanaşmıyan devletler muvaradatma karşı tedbirler' alınması hususunda Hükümete salâhiyet veril
mesi hakkındaki 6653 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 ncü maddelerinde «Hükümete anlaşmalarla bağlı lis
telerdeki Gümrük vergilerinde değişiklik yapmak yetkisi veren hükümler Anayasanın 61 nci mad
desi ve aynı kanunun 4 ncü maddesi hükmü ve Anayasanın 65 nci maddesine, 

61. 5383 sayılı Gümrük Kanununa ek 197 sayılı Kanunun 3 ncü maddesindeki «Bakanlar Kuru
luna Gümrük Giriş Tarife cetvellerinde gösterilen vergi' nispetlerinin muafiyet haddine kadar indir
meye ve icabında eski seviyesine yükseltmeye yetki veren hüküm Anayasanın 8 ve 61 nci maddele
rine, 
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62. Millî Korunma suçlarının affına ve Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon hesaplarının 

tasviyesine ve bâzı hükümler ihdasına dair 79 sayılı Kanunun 5 ve 9 ncu maddelerindeki «malî 
yüküm konmasına Hükümete yetki veren hükümler Anayasanın 3 ve 61 nci maddelerine, 

63. Pazarlıksız satış mecburiyetine dair 3439 sayılı Kanunun 9 ncu maddesindeki para ve ka
patma ceza kararlan aleyhine hiçbir mercie müracaat olunamıyacağına dair hükümler Anayasanın 
214 ncü maddesine, 

64. a) Ticaret <ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odalan, Ticaret Borsalari ve Tica
ret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odalan, Sanayi Odaları ve Ticaret 'Borsaları (Birliği hakkındaki 
5590 sayıllı Kanunun 30 meu maddesinin 2 nci fıkrasındaki «Oda meclislerinin Ticaret Bakanlığın
ca feshedilebileceği» ne dair hüküm Anayasanın 122 nci maddesine, . 

b) Aynı kanunun 74 nöü maddesindeki «meclis kararları aleyhine idari ve kazai mercilere 
haşvurulamıyacağı» na dair hüküm Anayasanın 114 neü maddesine; 

e) Aynı kanunun 75 nci maddesine 0233 sayılı Kanunla eklenen «işten el çektirme hükmü 
Anayasanın 1122 nci maddesine, 

d) Keza ibu kanunun 77 nci maddesindeki 100 ıliraya kadar para cezalan aleyhine kazai ve idari 
yarigı mercilerine müracaat edilemiyeceğine dair hüküm Anayasanın 113 ncü maddesine, 

5. 3730 sayılı Millî Korunma Kanunu 
a) Bu kanunun 67 nci maddesindeki «Millî Korunma Mahkemelerinin kaza çevrelerini tâyin 

yetkisini Adalet 'Balkanına» tanıyan hüküm Anayasanın 114 ncü maddesine, 
b) Aynı kanunun 66 nci maddesindeki tevkif mecburiyetine dair hüküm, tutuklamayı hâki

min takdirine /bırakan ve mecburi tevkife cevaz vermiyen Anayasanın 30 ncu maddesine, 
Aykırı görülmüştür. 

IX - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
1593 sayılı Umumi hıfzıssıhha Kanununun 152 noi maddesindeki «ilkaha mâni alet ve levazım 

ithal ve satışını» memeden- hüküm Anayasanın 10 ncu maddesine aykırı bulunmuş ve bu görüşe 
muvazi olarak Türk Ceza Kanununun 471 ve 472 nci' maddelerinin bu esaslar dairesinde takibi ge
rektiği neticesine vanlmıştır. > « . • * - . • - *, 

67. 2000 sayılı Leylî Tıp Talebe Yurduna alınan tıp talebesinin tabi olacaklan mecburiyetler 
hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki « . . . . bu parayı tamamen vermekten 
imtina edenler 3 aydan 1 seneye kadar hapis cezasiyle mahkûm edilir» hükmü Anayasanın temel 
hak ve hürriyetleri, kamu yararı, temel ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet, mîllî güvenlik, sebeple
riyle de olsa dahi özüne dokunamıyacağı hususundaki 11 nci maddesine, 

68. 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu 40 ve 47 nci maddelerinde yazılı Oda ve yük
sek haysiyet divanlannca verilen disiplin kararları aleyhine hiçbir ımereie müracaat edilemiyeceği
ne dair hükümler Anayasanın disiplin kararlannm yazısı mercilerinin denetimi dışında (bıraküa-
mıyacağı hususundaki 118 nci maddesinin, 

'69. 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanununun 31 ve 45 nci madddelerinde yazılı Oda ve 
yüksek haysiyet divanlannca verilen tdisiplin kararlan aleyhine hiçbir mercie müracaat edilemi
yeceğine dair hükümler keza Anayasanın 118/3 maddesine, 

Aykırı bulunmuştur. , 
X - Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

, 70; a) 1918 sayılı Kaçakçılığın men ve takibi hakkında kanunun 53 ncü maddesinde yazılı 
tevkif mecburiyeti Anayasanın 30 oncu maddesine, 

b) Aynı kanunum '05 <ve ımtültaakıp maddelerinde kuralması derpiş edMmiş bulunan askerî ih
tisas mahkemeleri teşekkül tarzı ve görev bakımından Anayasanın 132 ve 1&8 nci maddelerine, 

c) Keza adlî ihtisas mahkemelerinin keza çevır^erini tâyini îcra Vekilleri Heyetine bıra
kan mezkûr kanunun '65 nci maddesinin 4 neü fıkrasındaki 'hükümde Anayasanın '144 ncü mad
desine, 

Aykın buiunmuşjtur. 
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XI - Tarım -Bakanlığı : 
'7.1. Islalhı hayvanat 'hakkındaki 904 sayılı Kanunun 9883 -sayılı Kanunla değişik 85 ncl mad

desine '"bâzı hükümler eki enim esine dair 7464 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin son fıkrasında yazılı 
ilimi Ih ey etin kararları icaplarına ıgöre tesis edilen (mua-melle ve kararlar aleyhine Ihiçjbir idari ve 
adlî ka,za merciine (başvurulamaz hükmü Anayasanın 31 ve 114 ncü maddelerine, 

*72. Çiftçi mallarının korunması Ihakkındak'i 481 .sayılı 'Kanunun 10 nen nıadde'sinde «muıraka-
he Iheyötlerince itiraz üzerine verilen kararlar dleyihirıe Ihiç'bi'r kanun yoluna müracaat olunamaz 
hükımü Anayasanın 118 nei maddesine, 

73. Veteriner (hâkimliği meslekimin icrasına veteriner hâkimleri hirliği ile (odalarının teşekkül 
tarzına ve göreceği işlere dair '0343 sayılı Kanunun 42 ve 92. nei maddelerinde yazılı oda ve yük
sek haysiyet divanları tarafından verilen ceıza karar lan ail'eynine 'niç'bir mercie lba;şvurulamıyaea-
ğrna dair hüküımıler Anayasanın 118/8 nei maddesine, 

74. Ziraat odaları ve 'ziraat lodaları birliği hakkındaki '6964 sayılı Kanunun '34 ncü maddesi
nin 1 nei fıkrasında yazılı <«2!5 liraya kadar para cezası kararlarına itiraz edilemiyeceği ve (bu ka
rarların nihai olduğu hakkındaki) Ihüküm» aynı. maddemin '2 nei fıkrası sarahati karşısında Ana
yasanın 114 ncü maddesine aylbn bulunmuştur. 

XII - Çalışma (Bakanlığı : 
75. 3008 ısayı'lı İş Kamunu grev ve lokavtı yalsak eden 72 nei maddesi hükmü Anayasanın 

47 inci maddesine, i . 
76. İşçi ve iş veren sendikaları »ve sendika ibirliMieri 'hakkındaki 5018 sayılı Kanunun 2 nei 

'maddesinin son fıkrasındaki «hu kamumun esnaf 've esnaf yanında 'çalış anlar Iha'kkımda uygulama-
<mıya!eağına»( dair hükmü Anayasanın 46 ncı maddesime, 

77. Aynı kanunun 5 nıci maddesine sendikala rm milletlerarası teşekküllere Bakanlar Kurulu 
kararı ile katılaMleceklerihe dair (hüküm Anayasanın 4*6 ncı maddesine, 

Aykırı görülmüştür. 

XIII •* Sanayi ^akanlığı : 
78. 'Madenileri (arama ve işletilmesi hakkındaki 4268 sayılı Kanunun 2 nei maddelsini değiş

tiren 6977 ısayiılı Kanunla kurulmuş toulunan taıbiî kaynaklardan içmeye ve yıkanmaya mahsus şi
falı sıcak ve soğuk suların mülkiyetini devrine cevatz-veren hükmü Anayasanın 130 ncu maddesine, 

Aykırı (görülmüştür. 

XIV - Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı : 
79. 0680 sayılı 'Basın Kanununa ;bir madde eklenmesi hakkındaki 9 sayılı Kanunun 1 nei 

maddesinde mevcut .memleket içinde yayınlanmış 'dla.ıı mevkuteler ıhariç her türlü neşriyatın dağı
tılmalarının men'ine >ve dağıtılanların jt'oplatılanaisına içişleri Bakanlığına yeıtJkLv ertem Ihillküm Ana
yasanın 2/5 ve 54/2 nei maddelerine, 

80. 392 sayılı Basın - Yayın ve Turizm Geneli Müdürlüğü Kuruluşu hakkındaki Kanunun 3 ncü 
maddesinde, radyonun bir daire olarak Genel Müdürlüğün'Teşkilâtı içerisinde gösterilmesi ıradyo-
ve televizyon istasyonlarının idaresini özerk bir kamu tüzel kişiliği haline getirilmesini âmir bu
lunan Anayasanın 121 nei maddesine, 

Aykırı görülmüştür. 
XV - İmar ve Jskân Bakanlığı : 
81. Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya, Denizli vilâyetlerinde 1955, 

1956 yıllarında tabligatlar en zarar görenlere yapılacak yardım hakkındaki 6746 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesinde yazılı, «Yapılacak istimlâklerde istimlâk bedelinin vergi kıymetinin 15 mis
lini geçemiyeceğine» dair hüküm Anayasanın 38 nei maddesine, 

32. a) Çiftçiyi topraklandırma hakkımdaki 4750 sayılı Kanunun 21 nei maddesinde yazılı, 
«Çiftçiye dair olmak üzere kamulaştırılacak arazi bedelinin 1944 yılı vergi kıymetinin 4 misli' 
olarak tesbitini» âmir bulunan hüküm Anayasanın 38 nei maddesine, 
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b) Aynı Kanunun 23 ncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki icranın durdurulması bakımından 

yargı mercilerine müracaat edilemiyeceğine dair h üküm Anayasanın 31 ve 11£ ncü maddelerine, 
e) 6785 sayılı İmar Kanununun 42 nci mad leşinin şüyulandırılaın gayrimenkulun yüzde 

yirmibeş kadar' noksanı ile sahiplerine tevzi edilebileceğine dair hüküm Anayasanın 33 ncij mad
desi, 

d) Aynı kanuna bir madde eklenmesine dair 7341 sayılı Kanunun belediyelere istimlâkde ve 
bilhassa tasarrufta tanıdığı ıgenilş yetki mülkiyet hakkını kusiıdayıcı olduğundan Anayasanın 6 ve 
36 ncı maddelerine. 

84. Köy içme sulan hakkındaki 7478 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin, «Verilen kararlar 
ve yapılan işlerden aleyhine kaza mercilerine başvurulamıyacağına» dair hükmü de Anayasanın 
31 ve 114 ncü madd erlerine, 

Aykırı görülmüştür. 
'20 Eylül 1961 

Üye 
Başbakanlık mütehassıs .Müşaviri 

ıSavni Belger 

Üye 
Ankara Hâkimi 
Ma'hmut Culhruk 

> 

Üye 
Millî Savunma Bakanlığı 
Hukuık Müşavir Muavini 

Nüvit Boğaçan 

' 

' * Üye 
M. -S. B. 

Askerî Adalet Başkan Muavini Hâkim 
Kıdemli Binbaşı 
Asım Ülgener 

Üye 
İçişleri Bakanlığı • 

Hufcuk Müşavir Muavini 
Orhan Tüzemen! 

Üye 
Ortaelçi 

Halûk Kocaman 

Üye 
Millî Eğitim Bakanlığı 
1 nci Hukuk Müşaviri 

Mehmet Kalaç 

Başkan 
Ankara Hâkimi 

Ahmet Zeyneloğlu 
Üye 

C. Başsavcı Yardımcısı * 
Semih özmert 

Üye 
Adalet Bakanlığı 

Zatişleri Genel Müdürlüğü Yardımcısı 
îsmet Kemâl öztek 

Üye 
M. S. B. 

Genel Kurmay Başkanlığı 
Adlî Müşavir 
Hâkim Albay 

Faruk Aldemir 

Üye 
" M. S. B. 

Kanun İşleri Müdürü 
Dz. Hâkim Binbaşı 

Sait Acar 

Üye 
İçişleri Bakanlığı 

Tetkik Kurulu Müşaviri 
SefliâJnattin Aislankorkut 

Üye 
Maliye Bakanlığı 

Bas/raportörü 
Necmettin- Narlıioğlu 

Üye 
Bayındırlık Bakanlığı 
1 nci Hukuk Müşaviri 

Miraç Aktuğ 
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Üye 

Ticaret Bakanlığı 
Tetkik Kurulu Başkanı 

Pertev (Duru 

Üye 
Sağlık ve Sosyal Yatfdım Bakanlığı 
Danışma ve İnceleme Kurulu Üyesi 

Dr. Oudî (Erentürk 

Üye 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Başuzmanı 
Nevzat Ergim 

Üye 
Ulaştırma Bakanlığı 

3 ncü Hufcuk Müşaviri 
Ayla Tomar 

Üye 
Çalışma Bakanlığı 

2 nci Hukuk Müşaviri 
Ali Nusnet Sun 

Üye 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı 

Hukuk Müşaviri 
Orhan Cebeci 

Üye 
Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Anayasa Profesörü 
tlhan Arsel 

60 20.3.1963 0 : 1 
Üye 

Ticaret Bakanlığı 
Hukuk Müşaviri 
Fethi Arıemre 

Üye . 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

2 <mci Hukuk Müşaviri 
Temuıçin Ençağ 

Üye 
Tarım Bakanlığı 

2 nci Hukuk Müşaviri 
Remziye Aksıoy 

Üye 
Ulaştırma Bakanlığı 

Müşaviri 
Necdet Bil 

Üye 
Sanayi Bakanlığı 

2 nci Hııku'k Müşaviri 
İhsan Koçyiğit 

Üye 
İmar ve İskân Bateanlığı 

2 nci Hukuk Müşaviri 
Selâhattin Bingöl 

Üye 
Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Doçentlerimden 

Dr. Bülent Davçr 

(B) LİSTESİ 

Anayasaya aykırı olduğu teklif olunup da esasında Anayasaya aykırı görülmiyen ve fakat Anayasa 
muvacehesinde revizyona tabi tutulması kararlaştırılan kanunlar 

1. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 1 ve 3 ncü maddelerinin Anayasanın 115 nci maddesi esas
larına uyacak şekilde revizyona tabi tutulması, 

2. 1918 sayılı Kaçakçılığın men ve takibine'dair Kanunun 10 ncu maddesinin Anayasanın 
aramaya taallûk eden 15 nci maddesi muvacehesinde revizyona tabi tutulması, 

3. 1920 sayılı Gümrük memurlarından vazifei memuriyetlerini suiistimal edenlerle vazife veya 
mesleklerinde kendilerinden istifade edilenler hakkında yapılacak muameleye dair Kanunun 1 nci 
maddesinin Anayasanın 118 nci maddesi muvacehesinde revizyona tabi tutulması, 

4. 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin murakabesi hakkındaki Kanunun 61 nci maddesinin Ana
yasanın 123 ncü maddesi muvacehesinde revizyona tabi tutulması, 

5. 3832 sayılı Örfi İdare Kanununun gerek Anayasaya atıf yapan 1 nci maddesinin gerekse 
örfi idare mahkemelerinin" işleyiş ve teşkilâtının Anayasanın 124 ve 138 nci maddeleri muvacehe
sinde revizyona tabi tutulması, 
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6. 3894 sayılı Denizde zapt ve müsadere Kanununun gerek kuruluş ve görev, gerekse teşkilini 

derpiş ettiği yüksek mahkeme bakımından Anayasanın yargı ile ilgili hükümleri muvacehesinde 
revizyona tabi tutulması, 

7. 4237 sayılı Fevkalâde hallerde haksız olarak mal iktisabedenler hakkındaki Kanunun 3, 
7/2, 6 ve 10 ncu maddelerinin askerî şahıslara taallûk eden hükümlerinin Anayasanın 138 nei mad
desi muvacehesinde revizyona tabi tutulması, 

8. 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun ; , 
A) 16, 155 ve 157 nei maddelerinde kullanılan terim bakımından Anayasanın 110 ncu maddesi 

muvacehesinde revizyona tabi tutulması, 
B) 52 nei maddesinin 3 ncü fıkrasındaki hükmü Anayasanın başlangıç kısmında izah olunan 

görüş muvacehesinde revizyona tabi tutulması, 
C) 148 nei maddesinin Anayasaya göre hazırlanıp yürürlüğe girmiş bulunan Secim Kanunu 

muvacehesinde revizyona tabi tutulması, 
D) 149 ncu maddesinin Anayasanın 11 ve 29 ncu maddeleri muvacehesinde revizyona tabi tu

tulması, 
E) Askerî Ceza Kanununun tümünün Anayasa muvacehesinde revizyona tabi tutulması, 
9. 1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanununun adlî amirlik, askerî mahkeme ve Askerî 

Yargılayın kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili hükümlerinin ve ayrıca mezkûr kanunun tümünün 
Anayasanın yargı ile ilgili umumi hükümleri ile 138 ve 141 nei maddeleri muvacehesinde revizyo
na tabi tutulması, 

10. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun; 
A) 9 ncu maddesinin (E) bendinin Anayasanın 15 nei maddesi muvacehesinde revizyona tabi 

tutulması,, 
B) 1], 13 ve 14 ncü maddelerinin Anayasanın 30 ncu maddesi muvacehesinde revizyona tabi tu

tulması, . 
Lâzımgeldiği kararlaştırılmıştır. 

(O) LtSTESl 

Anayasaya 'aykırı olduğu teklif olunup da aykırı bulunmadığı kararlaştırılan kanunlar 

1. 788 sayılı Memurin Kanunu 4 ve 26 ncı maddeleri, 
2. 1154 sayılı Hariciye Vekâleti Memurin Kanununun 13 ncü maddesi, 
3. 4 Şubat 1929 tarihli Memurin Muhakematı hakkındaki Kanunda yazılı tahkikatı iptidaiye-

nin ilk tahkikat mahiyetinde olması sehebiyle bu tahkikatın hâkim niteliğine sahip kimseler tara
fından yapılması lâzım geldiğine dair teklif. •>•*•«--

4. 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun suc ihdası hususunda Bakanlar Kuruluna tanımış 
olduğu yetki, 

5. 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki Kanunun 1 ve 3/B, C maddeleri, 
6. 3456 sayılı Noter Kanununun 7/6, 59 ve 67/6 ncı maddeleri, 
7. 3533 sayılı Umumi, mülhak ve hususi bütçelerle idare olunan daireler ve belediyelerle ser

mayesinin tamamı Devlete veya belediye ve hususi idarelere ait daire ve müesseseler arasındaki 
ihtilâtlarm tahkim yolu ile halli hakkındaki Kanunun ihtilâf hususunda mahkemelerden gayrı mer
cilere başvurulacağına dair hükmü, 

8. 5602 sayılı Tapulama Kanununun 58 nei maddesi, 
9. 5785 sayılı Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal edilmiş yerler için ecrimisil aran

maması hakkındaki Kanun, 
10. 6831 sayılı Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ta

diline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair Kanunun 68, 69 ve 70 nei maddeleri, 
11. 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 29 ve 73 ncü maddeleri, 
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12. 3762 sayılı Hizmetten ayrılan bâzı memur ve müstahdemlerin yapamıyacakları işler hakkın

daki Kanunun 1 nci maddesi, 
13. 4373 sayılı Taşkın sulara ve su baskınlarına karşı korunma Kanununun 10 ncu maddesi, 
14. 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki Kanunun 

31 nci maddesinin C, D, E ve F fıkraları, 
15. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 28, 33 ve 38 nci madde

leri, 
16. 6830 sayılı istimlâk Kanununun 122 sayılı Kanunla muaddel 11 nci maddesi ile aynı 

kanunun 16, 20, 22 ve 23 ncü maddeleri, 
17. 3008 sayılı îş Kanununun 2 ve 38 nci maddeleri, 
18. 5518 sayılı îş Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanunun 3 ncü maddesi, 
19. 2007 sayılı Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen sanat ve hizmetler hakkındaki Ka

nunun 2 nci maddesi, 
20. 6976 sayılı Ege, Karadeniz Teknik ve Orta - Doğu Teknik Üniversiteleri ile bundan sonra 

kurulacak üniversiteler için yapılacak istimlâklerde 6541 sayılı Kanunun 5 ve 8 nci maddelerinin 
tatbik edileceği hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi, 

21. 7307 sayılı Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanununun 12, 13 ve 15 nci maddeleri, 
22. 7163 sayılı Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü Teşkilât Kanununun 23 ve 24 

ncü maddeleri, 
23. 618 sayılı Limanlar Kanununun 11, 12, 13, 14 ve 15 nci maddeleri, 
24. 1042 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları İdarei Umumiyesinin Teşkilât ve vazaifine 

dair Kanunun 3282 sayılı Kanunla değişik 25 nci maddesi, 
25. 6541 sayılı Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak kasaba köy arası hakkındaki Ka

nunun 5 ve 8 nci maddeleri, / 
26. 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 129/1 nci maddesi, 
27. 6435 sayılı Bağlı bulunduğu teşkilât emrine alınmak suretiyle vazifeden uzaklaştırılacaklar 

hakkındaki Kanunun tümü (Bir kısım hükümler Anayasaya aykırı görülmüş ve A cetveline alın
mıştır.) • 

28. 1076 sayılı İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 5099 sayılı Kanun ile 
değişik 8 nci maddesinin, yabancılarla evlenenlerin yedek subay olamıyacaklarma mütedair hükmü ile 
22 nci maddesinin yedek subaylık hakkının düşeceğine dair hükmü, 

29. 2000 sayılı 1932 senesinden itibaren Tıp Fakültesinden neşet edecek tabiplerin mecburi 
hizmetlerinin lağvı ve leylî Türk Talebe Yurduna alınan tıp talebelerinin tabi olacakları mecburi
yetler hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası, 

30. 3467 sayılı Yüksek mühendis ve teknik okulları mezunlarının mecburi hizmetlerine dair Ka
nunun 5 ve 6 nci maddeleri, 

31. 4250 sayılı İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanununun 12 nci maddesi, 
32. 1920 sayılı Gümrük memurlarından vazifei memuriyetlerini suiistimal edenlerle vazife ve 

mesleklerinde kendilerinden istifade edilenler hakkında yapılacak muameleye dair Kanuna ek 2350 
sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri, 

33. 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 13/1 nci maddesi, 
34. 7116 sayılı İmar ve İskân Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hakkındaki Kanunun 16 nci mad

desi, 
35. 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanununun 15 ve mütaakıp maddeleri, 
36. Taşocakları Nizamnamesinin 2 nci maddesinin ocaklar hangi nev'i arazide zuhur ederse ku

şat ve imar etmek hakkı o arazi sahibine aittir. Hükmü, 
37. 6309 sayılı Maden Kanununun 123, 124, 126 ve 134 ncü maddesi, 
38. 6326 sayılı Petrol Kanununun hakiki şahıslara istimlâk hakkı tanıyan 87 nci maddesi ile 12 

nci maddesinin 2 nci fıkrası, 
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39. 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 59 ncu maddesi, 
40. 3222 sayılı Telsiz Kanununun 5 nci maddesi, 
41. 7129 sayılı Bankalar Kanununun 9 ve 47 nci maddelerindeki takibatı Maliye Bakanlığının 

talebine bağlı kılan-hükümleri ile 57, 58 ve 72 nci maddeleri, 
42. 6868 sayılı Zirai Mücadele, Zirai Karantina Kanununun 3, 19, 16/B, E, 24, 28/3, 29, 34 

ve 62 nci maddeleri, 
43. 1705 sayılı Ticarette tahsisin men'i ve ihracatın murakabesi ve korunması, hakkındaki Ka

nunun 1, 2, 6 ve 7 nci maddeleri, 
44. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 183, 189 ve 190 nci maddeleri, 
45. 1782 sayılı ölçüler Kanununun 21 nci maddesi^ve bu kanunun bâzı maddelerinin değiştiril

mesine ve bâzı maddeler ilâvesine dair 6621 sayılı Kanunun ek 3 ve 4 ncü maddeleri, 
46. 1918 sayılı Kaçakçılığın men'i ve takibine dair Kanuna 6829 sayılı Kanımla eklenen ek 1 

nci maddesi ile ek 2 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları, 
47. 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 3 ve 4 ncü maddeleri ile 5621 sayılı Ka

nunla değişik 6 ve 28/A maddeleri, (Son bendi) 
48. 7397 sayılı Sigorta şirketlerinin murakabesi hakkındaki Kanunun 18, 30, 34, 36 ve 37 nci 

maddeleri, 
49. 1160 sayılı Mükerrer sigorta hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi, 
50. 3489 sayılı Pazarlıksız satış mecburiyetine dair Kanunun 1 ve 8 nci maddeleri, 
51. 3763 sayılı Türkiye'de harb silâh ve mühimmatı yapan hususi sanayi müesseselerinin kon

trolü hakkındaki Kanunun ( ) nci maddesi, 
52. 3284 sayılı Bâzı maden hurdalarının dışarıya çıkarılmasının yasak edilmesi ve satınalınması 

hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi, 
53. 2054 sayılı Çay, şeker ve kahve ithalinin bir elden idaresi hakkındaki Kanun, 
54. 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları 

ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun 4, 5, 22, 60, 61 ve 62 nci maddeleri, 

55. 1211 sayılı Seferberlik Kanununun 1 ve 3 ncü maddeleri, 
56. 1110 sayılı Askerî memnu mıntakalar Kanununun l /B , 11 ve 12 nci maddeleri, 
57. 6077 sayılı Subay ve askerî 'memurların mecburi hizmetleri ve istifaları hakkındaki Kanu

nun 1 ve 3 ncü maddeleri, 
58. 5802 sıayılı Astsubay Kanununun 5 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 24 ncü maddesi, 
59. 4273 sayılı Subaylar Heyetinıe im ah sus Terfi Kanununun 8 ve 17 nci maddeleri, 
60. 1339. sayılı Orduya ımütaiahhittlik ve komüsyonculuktan memnu olanlar hakkındaki Kanu

nun 1 nci maddesi, 
61. 2161 sayılı İzin Kanununun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrası, 
62. 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun müracaat ve şikâyetle ilgili 25, 26 

ve mütaakıp maddeleri, 
63. 912 sayılı Ordu, Bahriye ve Jandarma zâbitan ve memurini hakkındaki Kanunun masrafın 

bir mislinin eezaen tahsil olunacağına dair 5 nci maddesindeki hükmü ile 6 nci maddesi, 
64. 4487 sayılı Seferberlikte ve fevkalâde hallerde askerî şahısların ailelerine icabında yanla

rında bulundurmalarının men'i hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi, 
65. 3832 sayılı Örfi İdare Kanununun 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası, 
66. 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun, 
a) Yeni baştan asker edilme ferî cezası bakımından 29, 38 v.e 66 nci maddeleri, 
b) Usulsüz şikâyetin kanuni şiddet sebebi sayılması bakımından 84.ncü maddesi, 
c) Teşebbüsün suç tekevvün etmiş şekilde cezalandırılması bakımından 91 nci maddesi, 
d) İzinsiz evlenme bakımından 147 nci maddesi, 
e) Nikâhsız bir kadınla karı - koca gibi yaşamak halinin cezalandırılması bakımından 153 ncü 

maddesi, 
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f) Asker olmıyan şahıslara verilecek disiplin cezalarının yargı mercilerinin denetimi dışında bı

rakılması bakımından 174 ncü maddesi, 
g) Terhisin sonraya bırakılması bakımından 187 nci maddesi, 
h) Şikâyetin bir gece sonra yapılması bakımından 188 nci maddesi, 
67. 1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 164 ncü maddesi, 
•68. 3512 »ayılı Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, 
69. 3236 sayılı Kao gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri 

hısımlar hakkında tatbik olunacak muameleye dair Kanunun 1 nci maddesi, 
70. 2559 sayılı Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 8 nci maddesi, 
71. 6653 sayılı Kanunun 4, 12 ve 13 ncü maddeleri. 

7. — Aydın Milletvekili, Hilmi Aydınçer'-
in, 18 . 12 . 1962 tarihli 1921 - 1 . 62 sayılı 
Bakanlık emrinin Deniz Kuvvetleri Komutan-
lığıyıca ne sebepten ifa edilmediğine dair yazılı 
soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı tlhami 
Sancar'ın yazılı cevabı (7/249) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

1 . 2 . 1963 
Aydın Milletvekili 
Hilmi Aydınçer 

Millî Savunma Bakanlığının 18 . 12 . 1962 
tarih ve özel Kalem Müdürlüğü 1921 - 1 - 62 sa
yılı emirleri icabının Deniz Kuvvetleri Kuman-
danlığmca ne sebepten ifa edilmediğinin Sayın 
Millî Müdafaa Vekili tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını'? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı fi . 3 . 1963 

Müsteşarlığı 
Kanun : 117 - 63 

Konu : Aydın Milletvekili 
Hilmi Aydınçer'in yazılı so
ru önergesi Hk! 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 2 . 1963 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/249 - 4362/22327 sayılı yazınız. 
Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in . Millî 

Savunma Bakanına yönelttikleri yazılı soru öner
gesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
îlhami Sttncar 

Millî Savunma Bakanı 

Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in yazılı so 
ru önergesine cevap 

1. Bakanlığımızın 18 . 12 . 1962 gün özel 
Kalem Müdürlüğü 1921 - 1 - 62 sayılı yazıların
dan mevzuubahis Aydın Milletvekili Sayın Hil
mi Aydınçer'in oğlu Aydın Aydınger Deniz Kuv
vetleri Komutanlığına bağlı Deniz Lisesi 3 ncü 
sınıfında Öğrenci olup 1961 - 1962 ders yılı güz 
dönemi lise bitirme imtihanlarında 2 nci hakkı
nı kullanırken kimya dersinden basan göstere
memiştir. Bu sebeple mezkûr öğrenci hakkında 
Millî Savunma Bakanlığının 28 Kasım 1960 gün 
3955 - 60 Ok. öğ. .1. sayılı onayı ile yürürlüğe 
konan «Ortaokul ve liselerin sınıf geçme» ve 
Millî Eğitim Bakanlığının «Devlet ortaokul ve 
Devlet lise imtihanları yönetmeliği» 69 ncu mad
desi hükmü uygulanmıştır. 

2. Mezkûr öğrencinin tekrar bir engel imti
hanına sokulması hususunda ibraz edilmiş olan 

i rapor muhteviyatına göre ise durum Bakanlığı
mız Hukuk Müsavirliğince incelenmiş ve yukar
da işaret edilen ve Bakanlığımıza bağlı Askerî 
ortaokul ve liselerde de aynen uygulanmakta 
olan Devlet Ortaokul ve lise imtihanları Yönet
meliğinin aynı sene içerisinde yaz dönemi ve güz 

• dönemi olarak tanıdığı imtihan hakkı dışında 
sivil asker hiçbir öğrenciye ayrıca bir engel hak
kı tanımamış olmasından ve esasen tamamiyle 
kendi fiil ve hareketlerinin neticesi başarısızlık 
göstermiş bulunan mevzuubahis öğrenciye işa
ret edilen mevzuat muvacehesinde yeni bir imti
han hakkı tanınmasının uygun olnııyacağı belir
tilmiş ve keyfiyet bir kere de Millî Eğitim Ba
kanlığından sorulmuştur. 

3. Mezkûr Bakanlık 12 Aralık 1962 gün Ta
lim Terbiye Dairesi 3092 sayılı yazılarında «Mil
lî Eğitini Bakanlığına bağlı liselerde imtihanla
rın tekrarlanması usulü yoksa da; ibraz edilen 
rapor muhteviyatına göre bu öğrenciye mahsus 

428 — 



M. Meclisi B : 60 
olmak üzere Bakanlığımızca bir sakınca görül
mediği takdirde bir dersten ye,ni bir imtihan 
hakkı tanınabileceğini» mütalâa etmek suretiyle 
Bakanlığımız görüşünü teyidetmiş ve keyfiyeti 
Bakanlığımızın takdirine bırakmıştır. 

4. Bakanlığımızda mezkûr mütalâa üzerine 
18 Aralık 1962 gün özel Kalem 3921 - 62 sayılı 
yazüari ile keyfiyeti takdir ve inceleme zımnın
da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bildirmiş
tir. 

5. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da : Mev
zuun komutanlıklarına taallûku sebebiyle yetki
leri dâhilinde mevzuu tetkik etmiş ve yu
karda işaret edilen mevzuat muvacehesinde 
yeni bit* engel imtihan hakkı tanınamıyacak bu 
öğrenciye istisnai bir muamele yapılmış olsa 
dahi, Deniz Harb Okulunda eğitimin başlamış 
olması ve 3 ay gibi bir zamanın geçmiş olması 
ve Harb Okulu 1 ııci sınıfına devam imkânı kal
mamış bulunması halini de dikkate alarak keyfi
yeti 26 . Aralık 1962 gün, Per : 3922 - 63 Peg: 2 
sayılı yazıları ile soru sahibi Hilmi Aydınçer'e 
bizzat bildirmiş bulunmaktadır. 

6. Bu itibarla Bakanlığımızca başkaca yapı
lacak bir işlem bulunmadığı gibi açıklanan du
rum karşısında Bakanlığımızca verilmiş bir em
rin ifa edilip edilmemesi diye bir mesele de bu
lunmamaktadır. 

8. — Konya Milletvekili Kemal Ataman'ın, 
Ali Doğan ve arkadaşları tarafından Konya'da 
kurulan ve sonra İstanbul'a nakledilen Göksu 
Maden Şirketine dair yazılı, soru önergesi ve Ti
caret Bakanı Muhlis Ete'nin yazılı cevabı (7/250) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ticaret Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. . 

Konya Milletvekili 
Kemal Ataman 

1. Konya Vilâyet Merkezinde, Ali Doğan ve 
arkadaşları tarafından kurulan ve sonra İstan
bul'a intikal ettirilen Göksu Maden Şirketi han
gi tarihte, kurulmuştur?. 

2. Bu .şirket kurulduğu günden buyana, hiç 
maden istihsal etmiş midir? Etmiş ise hangi böl
geden ve ne nevi maden istihsal etmiştir. Bu ma
denin miktarı ton olarak nedir? 

20 . 3 . 196» 0 : 1 
3. Şirkete Ali Doğan'dan gayri kimler dâ

hildir? 
4. Maden şirketlerine tanınan haklardan ola

rak bu şirket de, başlangıçtan beri, kaç konkasör 
ve kamyon (Maden çıkarmak ve nakletmek için) 
ithal müsaadesi almıştır? Verilen müsaade bâzı 
şartlara muallâk mıdır? Muallâk idi ise, konka
sör ve kamyonlar nerelerde kullanılmıştır? Başka 
işlerde kullanıldı ise, bu hareket kanuni midir? 
Kanuni değilse, Bakanlık bu şirketin kanunsuz 
hareketlerinin üzerinde durmuş mudur? Durma
mış ise, bugüne kadar ne gibi muamele yapmış
tır? Yaptı ise ne safhadadır? Ve mahkemeye inti
kal ettirilmiş midir? Ettirildi ise, mahkeme safa
hatı ne merkezdedir?. 

5. Konkasör ve kamyonlar halen nerededir? 
Veya şirketin elinde midir? Elinde değilse, şirket 
ahara devir ve satış etmiş midir? Etti ise hakkı 
mıdır? Değilse, Bakanlık ne muamele yapmıştır 
ve ne yapmak niyetindedir?. 

6. Bu şirketin ithal ettiği konkasör ve kam
yonlar ile memlekete yaptığı hizmetin ölçüsü sıfı
rın üstünde midir? Üstünde ise nisbeti nedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 3 .3 .1963 

îçtioaret- Genel 'Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. 3805 

Şirketler 

Konu : Göksu Maden ve Sanayi 
A. Ş. Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü) 
îlgi : 8 .2 .1963 günlü ve 7-250-4379/22483 

sayılı yazınız. 
Konya 'Milletvekili Kemal Ataman tarafın

dan verilen 4 . 2 . 1 9 6 3 günlü yazılı soru öner
gesinde kayıtlı Bakanlığımla ilgili hususlar aşa
ğıda cevaplandırılmıştır : 

1. Ticari merkezi Konya'da olmak üzere 
Göksu Maden ve Sanayi Anonim Şirketi 
1 000 000 lira sermaye ile esas mukavelenamesi 
22 . 4 .1957 tarihinde tescil edilmek „ suretiyle 
kesin olarak kurulmuş ve sözü geçen mukavele
name 26 . 4 .1957 tarihli ve 50 sayılı Türkiye 
Ticaret Sicili gazetesiyle ilân edilmiştir. 

Şirket merkezi, genıel kurulun 8 .9 .1960 
tarihli fevkalâde toplantısında alınan karar ge
reğince İstanbul'a nakledilmiştir. 
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3. Adı geçen şirket esas mukavelenamesinin 

2. nci maddesinde yazılı bulunan kurucuların 
adlariyle adresleri aşağıya dercedilmiştir. Mev
zuat hükümlerine göre anonim şirketlerin ku
ruluşundan sonra hissedarlar arasında vukubu-
lan değişiklikler Baikanlığımıza intikal etme* 
inektedir. . 

4. Bakanlığımızın tahsis talimatına istina
den T. C. Merkez Bankası Umum Müdürlüğü
nün 14.10.1957 gün ve 13395 sayılı yazısı ile, 
sanayi ihtiyaçları meyanmda Ali Doğan Firma
sına Çekoslovakya'dan ithal edeceği 665/2426 
tarife ve istatistik numaralı kompresör için 
164 663 T. L. lık ve 26.12.1957 gün ve 16837 
sayılı yazısı ile de yine aynı firmaya aynı mem
leketten ithal edeceği 669/2464 tarife ve istatis
tik numaralı zatülhareke yük arabaları için 
197 543 T. L. lık tahsis yapılmıştır. 

Diğer taraftan, Konya'da Göksu Maden ve 
Sanayi A. Şirketine 585 sayılı sirküler hüküm
lerine tevfikan 4.6.1958 tarih ve 11923 sayılı 
Bakanlık yazısı «ile 10 kamyon ve bâzı yedek par
çalan, 

2.7:1958 tarih ve 13871 sayılı yazılı ile de 
2 nci bir 10 kamyon ile lâstik ve bâzı yedek par
kaları, ithal etmelş üzere tahsiste bulunulmuştur. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı İstanbul Giriş 
Gümrüğünün 6 .8 .1960 tarihli yazısından 13 
aded kamyonun ithal edildiği öğrenilmiştir. 

Konya Valiliğinin 3.9.1958 tarihli ve 25402 
sayılı, Ali Doğan ve Göksu Madencilik Sanayii 
Ortaklığının Konya'da iki aded kesinleşmiş arat
ma ruhsatı t bulunduğu ve işletme ruhsatının ol
madığı ve kendisine tahsis edilen kamyonların 
da esas maksat dışında kullandığına dair yazısı 
üzerine keyfiyet Teftiş Kuruluna intikaL etti
rilmiş ve yapılan teftiş sonunda tanzim kılman 
raporda, adı geçen şirketin 'kredili olarak aldı
ğı bu ithal müsaadelerine istinaden ihracatını 
yapacağını ilgili kambiyo mercileri nezdinde 
tevsik etmediği takdirde, hakkında, yine 585 
sayılı sirkülerin 13 ncü maddesi gereğince, Türk 
parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı 
Karara göre Maliye Bakanlığından lüzumlu ka
nuni takibat*icrası talebedilmişti. 

Bunun üzerine Maliye Bakanlığına 2.7.1959' 
tarih ve 18693 sayılı yazımızla keyfiyet intikal 
ettirilmiş ve firma hakkında tahkikat yapılması 
talebedilmiştir. 

20 . 3 . 1963 0 : 1 
Maliye Bakanlığından alınan 3.8.1962 ta

rih ve 29552 sayılı bir yazıda, «Dış ticaret iş
lerine dair 585 ve 640 sayılı Sirküler muvacehe
sinde 76250 dolarlık ithalât yapan Göksu Ma
den ve Sanayi Anonim Şirketi, mezkûr ithalâ
tına mukabil ihracat yapmış olduğunu tevsik 
etmediğinden Ankara Kambiyo Müdürlüğü ta
rafından, hakkında gereken kanuni işlemin ya 
pılması için Cumhuriyet Savcılığına verilmiş
tir ve mahkeme devam etmektedir.» denilmekte
dir. 

6. 585 ve buna ek sirkülerler, döviz darlığı 
dolayısiyle ithal ihtiyacı karşılanamıyan maden 
müstıahsiılları için, ihraç ettiği cevherlerden 
% 15 mukabilinde bir ithal hakkı tanımaktaydı. 
Bu sayede maden müstahsil ve ihracatçıları ken
di işletmelerinde kullanacakları kamyon v. s. yi 
temin edebiliyordu. Ancak, tatbikat, düşünülen
lere uymamış ve ihtiyaçtan daha fazla getirtilen 
mallar ve malzemeler el altından piyasaya sürül
meye başlanması üzerine tevlidettiği mahzurlar 
gözönüne alınarak 11.6 . 1956 tarihinde ilân edi
len 585 sayılı sirküler 12 . 4 .1957 tarihinde 
635 sayılı sirküler ile yürürlükten 'kaldırılmıştır. 

Sözü geçen soru önergesinde yazılı bâzı hu
suslar Sanayi Bakanlığını ilgilendirdiğinden bu 
hususların adı geçen Bakanlıktan sorulması ge
rekmektedir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Ticaret Bakanı 

Muhlis Ete 

Madde 2. — Kurucuların isim ve adresleri: 
Kâmil Yazıcı (Gam Porselen Han kat 2) İs

tanbul. 
Ali Doğan (İstanbul Caddesi No: 18) Kon

ya. 
Hüsnü Doğan (istanbul Caddesi No : 18) 

Konya. 
Naci Doğan (İstanbul Caddesi No : 18) Kon

ya. 
İzzet özilhan (Cam Porselen Han kat 2). İs

tanbul. 

9. — Afyon Karahisat Milletvekili Şevki Gü-
ler'in, Turizm Bankası İdare 3Ieclisi âzalığına 
tâyin edileceklerden ne gibi nitelikler arandığına 
dair yazılı soru önergesi, ve Basın - Yayın ve 
Turizm Bakanı Celâl Tevfik Karasapan'ın yazüı 
cevabı (7/253) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasına delâletlerinizi rica ederim. 
Afyon Milletvekili 

Şevki Güler 

1. Turizm Bankası îdare Meclisi Azalığma 
tâyin edilecekler için ne gibi vasıflar aranmak
tadır? 

2. Halen Turizm Bankası îdare Meclisi Aza
ları kimlerdir ve bunların tahsil dereceleri ne
lerdir? 

3. 1962 Haziran ayından sonra Turizm Ban-
kası idare Meclisi Azalığma her hangi bir tâym j 
yapılmış mıdır? Yapılmış ise kim tâyin edilmiş
tir ve idare meclisi âzalığı için aranılan va
sıfları haiz midir ve tahsil durumu nedir? 

T. C. 
Basın - Yayın ve Turizm 4 M*art 1963 

Bakanlığı 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 392, 2505 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 8 . 2 . 1963 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 4398/22575 7 - 253 sayı
lı yazıları : 

1. Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası 
Yönetim Kurulu üyelerinde aranılacak vasıf
lar : 

7470 sayılı Kanunun 12 nci maddesi İdare 
Meclisinden bahsetmekte, şöyle demektedir: 
«idare Meclisi 1 Reis, 4 Âza ve Umum Müdür
den terekkübeder. Reis ve 1 Âza Basın - Yayın 
ve Turizm Vekâletinin inhası ve icra Vekilleri 
Heyetinin karariyle, diğer ikisi (B) ve biri (C) 
grupu hissedarlarından Umumi Heyetçe intihap 
olunur. 

ilk idare Meclisinde (B) ve (C) grupu his
sedarlarını temsil edecek azalar Basın - Yayın 
ve Turizm Vekâleti tarafından intihabolunur. 
idare Meclisi, Banka faaliyetinin istikamet ve 
«saslarmı tanzim eder ve Umum Müdürlük ta
rafından vâki olacak teklifler hakkında karar 
verir.» 

Görülüyor ki, kanunun idare meclisinde 
bahseden 12 nci maddesinde üyelerin ve hattâ 
Genel Müdürün dahi evsafı tâyin edilmemiştir. 

20.3.1963 0 : 1 
Vâzıı kanun gerek idare Meclisi üyelerinin ge
rekse Genel Müdürün evsafını bir hükmü ka
nuni olarak vaz'eylememiştir. Bundan kasıt adı 
geçenlerin vasıfsız olarak tâyinlerinin istenil
miş olması değil bankacılıktaki teamül icabı 
hareket serbestisi ve takdir hakkının tâyin ma
kamına tanınmış olmasıdır. 

Ancak T. C. Turizm Bankası Esas Mukave
lesinde ise; takdir hakkı tâyin makamına bı
rakılmakla beraber bu takdire bir hudut çizile
rek Bakanlar Kurulunun bir prensip karariyle 
bir tavsiyede bulunulmuştur. Esas Mukavelenin 
44 ncü maddesi şöyle demektedir : «Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanlığınca seçilecek iki âza 
ile (C) grupunca seçilecek azanın turizm saha
sında ve (B) grupunca seçilecek azaların da 
bankacılık sahasında bilgi ve görgü sahibi ol
maları ve yüksek tahsilli bulunmaları şarttır.:. 

Bu maddeye göre üyelerde: 
1. Turizm sahasında, 
2. Bankacılık sahasında ihtisas derecesine 

varan görgü ve bilgi aranılmış ve buna ilâve ola
rak da 

3. Yüksek tahsilli olmak şart koşulmuştur. 
Maddenin tertip tarzından da anlaşılacağı 

üzere evvelâ hükme bağlanılan husus kanunun 
maksat ve gayesine uygun olarak muayyen sa
halarda ihtisastır. 

Bundan başka 20 . 7 . 1960 tarihinde yü
rürlüğe giren yani 7470 sayılı Kanundan muah
har bulunan 23 sayılı Kanunda ise gerek ihti
sas gerekse tahsil şartı zikrolunmamış idare 
Meclisi âzalığmda aranılması lâzım gelen vasıf
lar tamamen tâyin makamının takdirine terk 
olunmuştur. 

2. Halen T. C. Turizm Bankası Yönetim 
! Kurulu azaları şunlardır : 

a) Orhan Kubat : Reis ve Genel Müdür 
I (23 sayılı Kanuna göre) istanbul Yüksek ikti

sat ve Ticâret Okulu mezunu, Ziraat Bankası 
Ticari Krediler Müdürlüğü, Merkez Bankası 
Teknik Müşavirliği, Çimento Sanayii ve PTT 
Genel Müdürlüğü, Sümerbank Ida^e Meclisi 
Âzalığı yapmıştır. 

b) Abdullah Ibşiroğlu: İktisat Fakültesi 
mezunu, bankacılık, ticaret ve satış \ ooperatif-
leri ihtisası yapmıştır. Türkiye Emlâk ve Kre
di Bankası memurluğu, Ziraat Bankası Müfet
tişliği, Ziraat Bankası Kooperatifleri Müdür 
Muavinliği görevlerini ifa etmiştir. 
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c) Aslan Karasu. : Emekli Topçu Albayı, 

bankanın eski İdare Meclisi Reisi. 
ç) Muhlis Demren (23 sayılı Kanuna göre 

Bankada çalışanların seçtiği üyedir.) İktisat 
Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü mezunudur. 

d) Osman Dardağan : Galatasaray Lisesi 
mezunudur. İş Bankası İzmir, Samsun ve Galata 
şubeleri müdürlükleri, Yapı ve Kredi Bankası 
Krediler Müdürlüğü, Turizm Bankası murahhas 
âzalığı ve Denizcilik Bankası Genel Müdür Mu
avinliği yapmıştır. 

e) Enver Batumlu : İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi, Ankara Hukuk, Fakültesi, İs
tanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazeteci
lik Enstitüsü mezunu olup iktisat doktorası 
yapmıştır. Adana Ticaret Lisesi Meslek İşleri 
öğretmenliği, Adana Milletvekilliği, Gazeteci
lik Enstitüsü uzmanlığı ve Etibank İdare Mec
lisi Âzalığı ve Reisliği yapmıştır. 

3. 1962 Haziran ayından sonra T. C. Tu
rizm Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman 
Dardağan tâyin olunmuştur. Bankacılık saha
sındaki ihtisası müsellem olan ve bu sahada Ge
nel Müdür Muavinliği payesini ihraz etmiş ve 
evvelce de bu bankanın murahhas âzalığmda 
bulunmuş olan bu şahsa turizm sahasındaki 
munzam bilgisi de göz önünde tutularak bu gö
rev bihakkin verilmiştir. 

Bu tâyin 7470 sayılı Kanunun 12 nci madde
si ahkâmına ve 23 sayılı Kanun hükmüne ay
kırı bulunmadığı gibi Yüksek Murakabe Heye
tinden alman 28 . 2 . 1963 gün ve 172 sayılı 
mütalâada da serdedildiği, üzere Banka Esas 
Mukavelesinin ve zikri geçen tâyinin Bakanlar 
Kurulundan çıkmış bulunması, Esas Mukavele
yi tasdik eden Bakanlar Kurulunun bu tâyini 
tasvip ve tasdik etmiş olması hasebiyle işbu tâ
yin gayrikanuni bir mahiyet arz etmemekte
dir. 

Celâl Tevfik Karasapan 
Basın - Yayın ve Turizm 

Bakanı 

10. — Artımı Milletvekili Nihat Ata'nm, 
SEKA Sanayi Anonim Ortaklığının. 1958 - 1962 
yıllarında, Artvin ili dahilindeki orman işlet
melerinden aldığı »selüloz vasfındaki kerestele
rin. miktarına ve fiyatına dair yazılı soru öner
gesi ve Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm yazılı 
cevabı (7/263) 

20 . 3 . 1963* 0 : 1 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Anayasanın 88, 
İçtüzüğün 149 ve mütaakıp maddeleri gereğin
ce Sanayi Bakanı 'tarafından cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygiyle talebederim. 

9 . 2 . 1963 
Artvin Milletvekili 

Nihat Ata 

SEKA Sanayi A. O. Artvin ili dâhilinde ku
rulmuş orman işletmelerinden 1958, 1959, 1960, 
1961 ve 1962 yıllarında almış olduğu selüloz 
evsafındaki kerestelerin... 

Mezkûr yıllara ve işletmelere göre ayrı ayrı, 
1. Metreküb olarak fiyatı, 

2. Miktarı, 
3. Nakliye taahhüdünün tanzim şekli ve 

kanuni müstenidatı, 
4. Nakil fiyatı, nakliye mütaahhitlerirtin 

ad ve soyadları, varsa vekillerinin ad ve soy
adları. 

5. Alıcı SEKA'nın ve nakliye mütaahhit-
lerinin orman işletme depolarından teslim 
alış usulleri. 

6. Nakliye raütaahhitlerinin SEKA'ya tes
lim yeri ve usulü. 

7. Kerestelerin nakli sırasında nakliyeci 
uhdesinde iken varsa zayiat miktarı ve sebebi 
vo mahalli. 

8. SEKA adına emvali, muayene ve tesel
lüme gelen heyetlerin terekküp tarzı, seyahat 
müddetleri ve müessesece bu şahıslara bu işten 
ötürü ödenen paranın miktarı. 

T. O. 
Sanayi Bakanlığı 8 . 3 . 1965 
Müsteşarlık Yazı 
İşleri Bürosu 

Sayı : 1/75 

Millet Meclisi Başkanlığına 
13 . 2 . 1962 tarih, 7/263,4479/2294 sayılı 

yazınıza cevap : 
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İş

letmesi Genel Müdürlüğünün 1958 - 1962 yılla
rında Artvin ili dahilindeki orm^n işletme
lerinden aldığı odunların miktar ve fiyatına 
dair Artvin Milletvekili Nihat Ata tara
fından verilmiş olan yazılı soru önergesi hak-
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kındaki Bakanlığımız cevabı ilişik olurak su
nulmuştur. 

Arz olunur. 
Fethi Çelik/baş 
Sanayi Bakanı 

Artvin Milletvekili Nihat Ata 'nm Türkiye Se
lüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi G-enel 
Müdürlüğünün 1958 - 1962 yıllarında Artvin ili 
dahilindeki orman işletmelerinden aldığı odun
larla ilgili soru önergesi hakkında Sanayi 

Bakanlığı cevabı 

Soru : Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrika
ları İşletmesinin Artvin ili dâhilinde kurul
muş orman işletmelerinden 1958, 1959, 1960, 
1961 ve 1962 yıllarında almış olduğu selüloz 
evsafındaki kerestelerin... 

Mezkûr yıllara ve işletmelere göre ayrı ayrı, 
1. Metreküb olarak fiyatı. 
2. Miktarı. 

20 . 3 . 1963 O : 1 
3. Nakliye taahhüdünün tanzim şekli ve 

kanuni müstenidatı. 
4. Nakil fiyatı, nakliye mütaahhitlerinin 

ad ve soyadları, varsa vekillerinin ad ve soy
adları. 

5. Alıcı SEKA'nın ve nakliye mütaahhit
lerinin orman işletme depolarından teslim alı§[ 
usulleri. 

6. Nakliye mütaahhitlerinin SEKA'ya tes
lim yeri ve usulü. 

7. Kerestelerin nakli sırasında nakliyeci 
uhdesinde iken varsa zayiat miktarı ve se
bebi ve mahalli. 

8. SEKA adına emvali muayene ve te
sellüme gelen heyetlerin terekküp tarzı, veya
hut müddetleri ve müessesece bu şahıslara bu 
işten ötürü ödenen paranın miktarı. 

Cevap : Artvin ili dâhilinde kurulmuş olan 
Artvin, Borçka ve Şavşat Orman işletmelerin
den 1958, 1959, 1960, 1961 ve 1Ö62 yıllarında 
SEKA tarafından alman odunların : 

1. M8 fiyatları : 
•. 

Orman işletmesi 

Artvin 
Borçka 
Şavşat 

1958 
T. L. 

8 4 , -
— 
— 

1959 
T. L. 

80,— 
80,— 

— • 

1960 
T. L. 

114,18 
114,18 
' — • 

1961 
T. L. 

136,10 
136,10 
136,10 

1962 
T. L. 

— 
— 
— 

(1962 yılı tahsisleri ile ilgili olara SEKA ile Orman Genel Müdürlüğü arasındaki fiyat ve ev
safa mütaallik ihtilâfın halli, yılı içinde mümkün olamadığından 1962 de adı geçen işletmelerden 
odun tesellüm edilememiş olup 1963 Mart veya Nisan ayı içinde nakliye ihaleleri yapıldıktan 
sonra tesellümlere başlanacaktır.) 

2. Tesellüm miktarı : 

Orman işletmesi 
1958 
M3 

25 000 
— 

1959 
M3 

12 377 
4 140 

—ı 

1960 
M3 

26 456 
7 308 

— 

1961 
M3 

24 603 
25 850 
8 366 

1962 
M3 

—. 
— 
— 

Artvin 
Borçka 
Şavşat 

3. Nakliye taahhüdünün tanzim şekli ve kanuni müstenidatı : 
SEKA, Artırma ve Eksiltme Kanununa tabi olmayıp satmalma esas ve yetkilerine dair tali

matname hükümleri dâhilinde nakliyeyi, kapalı teklif alma ve açık eksiltme usulü ile ve şartna
me tanzimi suretiyle ihaleye çıkartmakta ve bu işi yapabilecek olan en düşük fiyat verenle mu
kavele akdederek ihale etmektedir. 
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4. A) Nakil fiyatları : 

Orman işletmesi 
1958 
T. L. 

1959 
T. L. 

1960 
T. L. 

1961 
T. L. 

1962 
T. L. 

Artvin 
Borçka 
Şavşat 

66,— 59,84 
59,84 

47,40 
36,94 

52,09 
4 4 , -
53,50 

B) Nakliye mütaahhitleri 

Orman 
işletmesi 1 9 5 8 1 9 5 9 1 9 6 0 1 9 6 1 1 9 6 2 

Artvin 

Borçka 
Şavşat 

Mustafa Aliş Mustafa Aliş Kasım Kasım- Mustafa Aliş 
oğlu 

—- Mustafa Aliş Mustafa Aliş Süleyman Uzun 
— — — Mustafa Aliş 

: Ruhi Kumbasar ve Osman Osmanağaoğlu 

:- Ruhi Kumbasar ve Osman Osmanağaoğlu 

: Osman Küçükali 
: Ruhi Kumbasar ve Osman Osmanağaoğlu 

: Ruhi Kumbasar ve Hüseyin Şadoğlu 
: Ahmet Usta'dır. 

C) Nakliye mütaahhitlerinin varsa vekilleri 
1958 de; 
Mustafa Aliş'in Vekili 
1959 da; 
Mustafa Aliş'in Vekili 
1960 ta ; 
Kasım Kasımoğlu'nun Vekili 
Mustafa Aliş'in Vekili 
1961 de; 
Mustafa Aliş'in Vekili 
Süleyman Uzun'un Vekili 

5. Alıcı SEKA'nm ve nakliye mütaahhitlerinin orman depolarından teslim alış usulleri : 
Orman işletmeleri, kendilerine Orman Genel Müdürlüğünce verilen talimata göre SEKA'nm 

ihtiyacı olan depolarında ihzar ettikleri malın tesellüme hazır olduğunu Artvin bölgesiyle ilgili 
Trabzon SEKA İrtibat Bürosuna bildirmekte, Büroda tesellümle vazifeli olan Büro Şefi ve tesellüm 
memurları, depolardaki odunları muayene ederek evsaf itibariyle şartnameye uygun, başlarına ku
tur ve boy yazıları doğru olarak yazılmış olanlarını (SEKA.) muayene ve kabul damgası ile dam-
galıyarak tesellüm etmekle beraber hazır bulunan nakliye mütaahhidi veya vekiline bu malları bir 
tutanakla aynen teslim etmektedir. 

Tesellüm miktarına göre mal bedeli orman işletmelerine SEKA tarafından Ödendikten sonra nak
liye mütaahhitleri veya vekilleri, emvali vasıtalara yükliyerek orman işletmesinden aldığı nakliye 
tezkeresiyle birlikte izmit'e nakletmektedir. 

6. Nakliye mütaahhitlerinin SEKA'ya teslim yeri ve usulleri : 
İzmit'e gönderilen mallar SEKA İşletmesine ait iskele veya sahalarda vasıtalardan boşaltılmak

ta ve buradaki vazifeliler tarafından gelen malın (SEKA) kabul damgalı olup olmadığı, kutur, boy 
ve hacımları ile nakliye tezkeresine göre eksik veya fazlalığı tesbit edilmektedir. 

işin sonunda, tesellüm miktarına göre SEKA işletmesine noksan teslim edilmiş olan beher M8 

için mukavelede yazılı tazminat tutarı, mütaahhidin istihkakından veya teminatından tahsil olun
maktadır. (Tazminat miktarı 1961 de beher M3 için 350,— lira iken 1962 yılı tahsisleriyle ilgili 
tesellümlere ait mukavelelerde 400,— liraya yükseltilmiştir.) 

7. Kerestelerin nakli sırasında nakliyesi uhdesinde iken varsa zayiat miktarı, sebebi ve mahalli : 
Artvin ili dahilindeki işletmelerden 1958, 1959 ve 1960 yılı tahsisiyle ilgili olarak tesellüm edi-
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len emvalin SEKA İşletmesine nakli sonunda, tesellüm miktarına göre Genel Müdürlükçe bir nok
sanlık tesbit edilmemiştir. . 

1961 yılı tahsisinden Artvin ve Şavşat işletmelerinden tesellüm edilen emval de tamam olarak 
İzmit'e nakil ve teslim edilmiş; ancak, Borçka İşletmesinden tesellüm edilen .25 850,240 M3 oduna 
mukabil nakliye mütaahhidi 564,662 M3 noksan teslimatta bulunmuştur. 

Nakliye Mütaahhidi Süleyman Uzun, «Borçka işletmesinin mütebaki emvali kendisine teslim et
mediğini ve depolarda noksanlığa tekabül eden miktarda SEKA damgalı mal bulunduğunu» iddia 
etmiş, Borçka Orman İşletmesi ise «depolarında yeniden sayım yapılmakta olduğunu ve ancak bu 
işin sonunda gerekli işlemin yapılabileceğini» bildirdiğinden mezkûr işletmeden, depolarında mev
cut SEKA damgalı ve SEKA'ya teslim edilebilecek mal miktarının bildirilmesi 15 . 2 . 1963 gün 
ve 5395 sayılı yazı ile SEKA Genel Müdürlüğü tarafından istenmiş olup gereldi işlem için, gelecek 
cevaba intizar olunduğu anlaşılmıştır. 

8. SEKA adına emvali muayene ve tesellüme gelen heyetlerin terekküp tarzı, seyahat müddet
leri ve müessesece bu şahıslara bu işten ötürü ödenen para miktarı : 

Orman işletmelerince, teslime hazır olduğu SEKA İrtibat Bürosuna bildirilen emvalin muayene 
ve tesellümü için yetkili bulunan Büro Şefi ve tesellüm memurları heyet halinde ve iş hacminin ge
niş olduğu zamanlarda da münferiden orman depolarına gitmekte, ihzar olunan emvalin şartname
ye göre evsafı ile kutur ve boylarının tomruk başlarına doğru olarak yazılı olup olmadığını kontrol 
ettikten sonra, uygun bulunan emvale SEKA kabul damgasını tatbik etmektedirler. 

Bu seyahatler için vazifelilere kanuni yollukları verilmekte olup 1958 - 1962 senelerinde Artvin 
İli dahilindeki işletmelerden gerek mal muayene ve tesellümü, gerekse bu malların nakliyatının 
kontrolü ve ayrıca bu işlerle ilgili olarak gerekli temaslarda bulunmak üzere vazifeli SEKA me
murlarının yaptıkları seyahatler için Genel Müdürlükçe ödenen yolluklar ilişik listede arz edil
miştir. (Ek 1) 
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Odun tesellümü ile vazifeli SEKA personelinin Artvin ili dahilindeki orman işletmelerine 1958 - 196 
ve aldıkları yolluğu gösterir listedir. 

Adı, Soyadı 1958 1959 1960 1961 
Görevi Gün T. L. Gün T. L. Gün T. L. Gün T. L. G 

Hasan Basri Ferah (Büro Şefi) 22 319— 40 724,80 60 1087,20 41 742,92 
Muhsin Kurt (Tes. Mem.) — — — — 56 1 169,72 95 1 978,90 
Hüseyin Sarıbaş (Tes. Mem.) — — — — — — 111 1 220— 2 
Cemil Batumoğlu (Tes. Mem.) 26 315,50 46 883,50 - 52 1 125,— — — 
Celâl Kayapmar (Şoför) 8 72— __ ' _ _ — — _ 
Sait Pak (Şoför) — — 40 724,80 — — — — 
Yılmaz Sarol (Şoför) .— — — — 68 735— 82 820,— 

CO 
O 

56 706,50 126 2 333,10 236 4 116,92 329 4 761,82 2 
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11. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'ntn, 

25 Ekim 1961 tarihinden bu yana Avrupa Kon
seyi, NATO ve Parlâmentolararası Birliği top
lantılarının hangi tarihlerde ve nerelerde yapıl
dığına dair yazılı soru önergesi ve Dışişleri 
Bakanı Feridun Cemal Erkin'in yazılı cevabı. 
(2/268) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 88, içtüzüğün 149 ve müteakip 

maddeleri gereğince aşağıdaki yazılı sorumun 
Dışişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması
na delâletlerini saygıyla talebederim. 

12 . 2 . 1963 
Artvin Milletvekili 

Nihat Ata 

25 Ekim 1961 tarihinden soru tarihine ka
dar 'Türk Parlâmento heyetlerinin katıldığı, 

1. Avrupa Konseyi istişare Asamıble top
lantılarının yapıldığı Devlet, şehir ile toplan
tıların başlayış ve bitiş tarihleri. 

2. NATO toplantılarının yapıldığı Devlet, 
şehirler ile toplantıların başlama ve bitiş tarih
leri. 

3. Parlâmentolar Arası Birliği toplantıla
rının yapıldığı Devlet, şehir ile toplantıların 
başlayış ve bitiş tarihleri. 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 1 1 . 3 .1963 

700.765 - IV/1 -11 Dairesi Gn. Md. 

Konu : Türk Parlâmento heyetleri
nin katıldıkları milletlerarası top
lantılar. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 16 Şubat 1963 tarihli ve 7/266, 4608/ 

23239 sayılı yazıları. 
25 Ekim 1961 tarihinden bugüne kadar Türk 

Parlâmento heyetlerinin katıldıkları Avnıpa 
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Konseyi, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı 
ve Parlâmentolararası Birlik çerçevesinde yapı-

j lan toplantılarla ilgili olarak Artvin Milletvekili 
! Nihat Ata tarafından verilen yazılı soru önerge

sinin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 
Saygılarımla arz ederim. 

Feridun Cemal Erkin 
Dışişleri Bakanı 

25 Ekim 1961 tarihinden sonra yapılan Türk 
Parlâmento heyetlerinin katıldıkları toplantılar 

1. Avrupa Konseyi Istişari Meclisi toplan
tıları. 

Devlet Şehir Toplantı tarihi 

Fransa Strasburg 16 -18 Ocak 1962 
» » 15-18 Mayıs 1962 
» » 19-25 Eylül 1962 
» » 14 -18 Ocak 1963 

2. Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı top
lantıları. 

Devlet Şehir Toplantı tarihi 

Fransa Paris 13 -18 Kasım 1961 
Birleşik Amerika Washington Eylül 1961 (*) 
Fransa Paris 12 -17 Kasım 1962 

3. Parlâmentolararası Birlik toplantıları. 

Devlet Şehir Toplantı tarihi 

italya Roma 23 - 29 Nisan 1962 
(Komite ve Komisyon toplantıları) 

Brezilya Brasilia 24 Ekim - 1 Kasım 1962 

(*) NATO Parlömanterleri Ekonomik ve As
kerî Komisyon toplantısı. 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

ALTMIŞINCI BÎRLEŞlM 

20 . 3 . 1963 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — 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) 

2. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifinin havale edilmiş olduğu İçişleri, Sa
nayi, Bayındırlık, îmar ve îskân, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
mürekkep bir Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair önergesi. (2/425, 4/183) 

3. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, Erzincan'da yeniden yaptırılacak mes
kenler hakkında 5243 sayılı Kanunun birinci 
maddesine geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin geriverilmesine dair önerge
si. (2/135, 4/184) 

4. — Memleketimizin Doğu ve Güney - Do
ğu bölgesinde köy, kasaba içme suları ile kü
çük sulama işlerinin tetkiki için kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 

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 ile 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-
linin, 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 Kti-
çüker'in, Devlet İstatistik Enstitüsünde bulu
nan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılma
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (67470) 

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

8. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlannda 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 
İmar ve Iskan 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 Sabri Keskin"-
in, Karayollarının bugünkü haliyle, kaç tonluk 



vasıtaların seyrine müsait bir durumda bulun
duğuna dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/483) 

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 İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/485) 

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

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

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

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

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

19. — İçel Milletvekili Mazhar Ankan'm, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı.Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

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

21. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, bira 
İmalinde 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, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
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, 
İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

25. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/500) 

26. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
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 
iair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

28. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, 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 
Dorman'm, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça. 
laştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça* 



îışma 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'm, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

35. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olun 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından »özlü 
sorusu (6/513) 

36. —- istanbul 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 Acentalığına 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 Ticartt 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

â -
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'nın, 
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 
Gülerin, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den ömeroğlu Abdil Yanar'ın, 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 Cen-
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 ihsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair imar ve iskân 
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 Oihat Bilgehan'-
ın, 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'm, 3008 
sayılı iş Kanununun 13 ncü ve 16 nci maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip karan 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

50. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, 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 Bakam 
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
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. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba-

4 — 
i kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başkâ

tip, başkâtip muavini ve sabit kâtiplerine dair 
I Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

61. T- 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 (6/542) 

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 
6Q ve 67 nci maddelerinin ihtiva ettiği hüküm
lerin memleketimize ithal edilen çift dingilli 
yük araçlarının yük taşıma vasfına uygun olup 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/544) 

65. — Aydın Milletvekili Reşat 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 (6/5^6) 

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 
düşünüldüğüne 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) 
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70. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor- | 

man'ın, Emekli subaylar için İstanbul'da yapı
lan blok apartmanların belediye ve bayındır
lık işlerinin düzene konulması mevzuunda ne 
düşünüldüğüne dair, imar ve İskân ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/550) I 

71. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'- I 
nm, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il- I 
çe olmaması sebebine dair, îçişleri Bakanından I 
sözlü sorusu (6/551) I 

72. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, I 
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara Gazeteciler I 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikle- I 
rinin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba- I 
kanından sözlü sorusu (6/552) I 

73. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka- I 
raca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölge- I 
lerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka I 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin I 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair, Ta- ! 
nm ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/553) 

74. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
T.O. 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, I 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/555) 

76. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm olup I 
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- I 
dar'm acentalık mukavelesinin ne sebeple fes- I 
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) I 

79. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova -
nm Zile - Çekerek yolu noksanlarının ne za
man yapılacağına dair, Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/559) 

80. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli7 

Başaran'm, 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) 

83. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne suretle temin edildiğine dair, Dışişleri 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/563) 

84. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar Milletvekili Veli 
Başaran'a veya ilgili olduğu firmaya, seçimler
den önce ve sonra, bankalar tarafından açıl
mış olan kredi miktarına dair, Ticaret ve Ma
liye Bakanlarından sözlü sorusu. (6/564) 

85. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar'a Hazine Avukat
lığına kimin tâyin edildiğine ve bu tâyinde si
yasi bir tesir olup olmadığına dair, Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/565) 

86. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar Adliyesine 1962 yılı 
içerisinde kimlerin hangi ölçülere göre atandı
ğına dair, Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — İstanbul Miiletvekili Coşkun Kırca, 

Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Ödyakmaz ve Güner San-
sözen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış 
münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
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Sayısı : 313 ve 313 e ek) [Dağıtma t a r i h i : 
16 .10 .1962 ve 18 . 2 .1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

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

X 2. — Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1 168) (S. Sayısı : 
245) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1962] 

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

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncii maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma-
liye ve Bütçe komisyonları raporları (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 olan 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 5965 sa
yılı Kanuna iki geçici tuadde eklenmesin a dair 
kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Maüye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
251) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

6. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna, yeni hükümler 
ilâvesi hakkında kunım tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/222) (S. Sa 
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 196?] 

7. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ingiliz Kemal namı üe 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 raporlan (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta 
rihi : 15.10.1962] 

9. — Birinci Dünya ve istiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 . 10 . 19621 

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 .19621 

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 . 19621 

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 içişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 302) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

14. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 noü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
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kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile tmar ve 
iskân ve İçişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 .1962] 

15 — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19 .10 .1962] 

X 16. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 12 .1962] 

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 
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile 
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1902] 

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
ları raporları (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
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12. 1962] 

22. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı : 23) [Dağıt
ma tarihi : 27 .12 .1962] 

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. — Niğde Aksaray'ın 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 İnayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı-
cı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi : 
31.12 .1962] 

27. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşı İle Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 



7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plâr 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 İlçesinin Ulamış köyü ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nm 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'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve içişleri Komisyonları 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 Geçici 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 tasarısı 
ile C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 
arkadaşının Türkiye İlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi kanunu teklifi ve Geçiui Komisyon ra
poru (1/219, 2/220) (S. Sayısı: 41) [Dağıtma 
tarihi : 16 .1.1963] 

34. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Ccvacl Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in yasama meclislerinin 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra-
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poru (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

X 35. — Kuzey Atlantik Andlaşması teşiklâtı 
müşterek enfrastrüktür programları gereğince 
Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 
6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/291) 
(S. Sayısı : 51) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

36. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1Ü26 doğumlu Hüse
yin Akça'nm 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'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra-

;: poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
l 2 . 2 . 1963] 
S 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
i Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü

meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manm onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1963] 

X 39. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satmalınması 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] 

40. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve imar ve iskân, 
içişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

X 41. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir müessesesi 
olan Milletlerarası Kalkınma dairesi arasında 
imzalanan istikraz Andlaşmasmm onaylanma-

| sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa-
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TISI ve Maliye, Dışişleri ve Bütçe komisyonları 
raporlan (1/234) (S. Sayısı : 63) [Dağıtma 
tarihi : 9 .2 .1963] 

X 42. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı 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 43. — 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 komisyonları raporlan (2/243) 
(S. Sayısı : 79) [Dağıtma tarihi : 10 . 2 .1963] 

X 44. — Tekel Genel Müdürlüğü binası için 
gelecek senelere sâri taahhütlere girişilmesi hak-
Tnndaki 7077 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonları raporlan 
(1/267) (S. Sayısı : 87) [Dağıtma tarihi: 
10 .2 .1963] 

45. — Devlet memurları aylıklarının 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 komisyonlan raporlan (1/282) 
(S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi: 11.2 .1963] 

46. — Devlet memurlan aylıklarının tev-
hit ve teadülüne dair 365Ç sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması ve hesap uzman
ları kurulu kurulmasına dair 4709 sayılı Ka
nunun 6 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonlan raporlan (1/302) (S. Sayısı: 90) [Da
ğıtma tarihi: 11.2 .1963] 

X 47. — Âmme alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki Kanunun 60 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasansı 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
yonlan raporlan (1/230, 2/131) (S. Sayısı: 91) 
[Dağıtma tarihi : 12 .2 .1963] 

48. — Havza ilçesinin Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu, Mevlüde'den doğma 1 . 1 . 1939 | 

doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/353) (S. Sayı
sı : 92) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

49. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı İsmail 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] 

50. — Kozluk ilçesinin Reşik köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Fedile'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] 

51. — 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] 

52. — 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] 

53. — 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] 

54. — 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] 

55. — 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 
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Adaİöt Komisyonu raporu (8/5Ö) (S. Sayisı : 99) 
[Dağıtma tarihi : İSİ . 2 . İ903] 

56. — 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] 

57. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi haile 
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) (& Salısı : 102) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1963] 

X 58. -*. Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncl 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] 

X 59. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe benzer 
uygulama ve geleneklerin ortadan kaldirılina-
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] 

60. — Âmme hükmi şahıslan veya müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis 
edilmiş ğayrimenkuller 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] 

61. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve memurları Kanununda ve 4862 sa
yıl! Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde 
değişiklikler yapllmasılia dair kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komis
yonları raporları (1/404) (S. Sayısı : 113) [Da
ğıtma tarihi : 21 . 2 .1983] 

62. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Si
vas Milletvekili Giiner Sarısözen, Sivas Millet
vekili Cevad Odyakmaz ve Sakarya Milletveki
li Nuri fcayar'ın, Milletlerarası Andlaşmaların 
yapılması, yürürlüğü ve yayınlanması ile bâzı 
andlaşmaların yapılması için Bakanlar Kurulu
na yetki verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Geçici Ifcomisyon raporu (2/419) (S. Sayısı : 
114) [Dağıtma tarihi : 21 . 2 .1963] 




