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Hükümetin âcil tedbirler alması hususunda 
gündem dışı demeçte bulundu. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Sanayi 
Bakanı Fethi Çelikbaş'm Bakanlık, Makina 
Kimya Kurumu, Şeker fabrikaları ve Kömür 
işletmeleri gibi müesseselerdeki icraatı hakkın
da genel görüşme açılmasına- dair önergesi 
okundu ve Anayasanın 89 ncu maddesi uyarın
ca bu konuda genel görüşme açılmasına lüzum 
olup olmadığı hususunun gelecek birleşimde gö
rüşüleceği bildirildi. 

Tapulama* kanunu tasalısının 2 nci maddesi 
ve bu madde için verilen önergeler hakkında 
Geçici Komisyonun, Anayasa Komisyonunun 
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na ve ücretli veya maaşlı olarak birden 
fazla ek görevi olan kaç memur bulundu* 
ğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 289 

14. — İstanbul Milletvekili Vahyi öz- * 
arar'm, İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile 
Göztepe nahiyesinin su ihtiyacının halli 
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Kemal Yörük'ün istifasının kabulü ile Ankara 
Milletvekili Abdülhak Kemal Yörük'ün Adalet 
Bakanlığına, 

Ticaret Bakanlığından istifa eden Muhlis 
Ete'nin istifasının kabulü ile İstanbul Milletve
kili Ahmet Oğuz'un Ticaret Bakanlığına, 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığından is
tifa eden Celâl Karasapan'm istifasının kabulü 
ile Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğlu'nun 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığına, 

Devlet Bakanlığından istifa eden Ali Şakir 
Ağanoğlu'nım istifasının kabulü ile Diyarbakır 
Milletvekili Vefik Pirinçcioğlu'nun Devlet Ba
kanlığına tâyinlerine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkereleri okundu, bilgi edinildi. 

İçişleri, Gümrük ve Tekel ve Dilekçe komis
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yapıldı ve îçigleri Komisyonuna Erzurum Mil
letvekili Tahsin Telli'nin, Gümrük ve Tekel Ko
misyonuna Manisa Milletvekili Nahit Yeuişehir-
lioğlu'nun ve Dilekçe Komisyonuna da Samsun 
Milletvekili Hâmit Kiper'in seçilmiş oldukları 
bildirildi; 

Balıkesir Milletvekili Mehmet Tiritoğlu ve 
7 arkadaşının, 6785 sayılı imar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifinin görüşülmesi, komisyona havale olunan 1 
nci maddesi gelmediğinden, gelecek birleşime 
bırakıldı. 

Sözlü sorular 
1. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-

in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair sözlü so
ru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/637) 

2. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/638) 

3. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'um, 

Tasan 
1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 2 geçi

ci madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
(1/478) (Millî Savunma, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

Teklif 
2. — Elâzığ Milletvekili Ömer Faruk Sanaç'-

ın, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (a) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/530) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 
3. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1960 bütçe 

yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 

Tapulama Kanunu tasarısı ile bu konuda 
verilmiş teklifler üzerinde bir süre görüşüldü. 

19 . 6 . 1963 Çarşamba günü saat 14,00 te 
toplanacak olan T. B. M. M. toplantısından 
sonra toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili Kâtip 
Nurettin Ok Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır ' 

Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair sözlü soru önergesi, Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanlığına gönderilmiştir. (6/639) 

Yazılı şovu 
1. — Adıyaman Milletvekili Ali Turanlı'nın, 

Adıyaman Orman İşletmesi Müdürlüğü Bakım 
Memurunun hangi sebeple görevinden çıkarıldı
ğına dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/320) 

sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/615) (Sayıştay Komisyonuna) 

Raporlar 
4. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 

cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/593) (Gündeme) S. Sayısı : 263) 

5. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (1/456) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 264) 

SORULAB 

2. — GELEN KAĞITLAR 



BIRINOI OTURUM 
Açılma saati : 17,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdarojlu (Balıkesir) Vefa Tanır^(Konya) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Birleşimini açı
yorum. Millet Meclisi gündeminde mevcut mad

delere geçiyoruz. 

BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöV'ün, 
Sanayi Bakanı Fethi Çelikba,fın, Bakanlık, Ma
lana Kimya Kurumu, Şeker Fabrikaları ve Kö
mür İşletmeleri gibi müesseselerdeki icraatı 
hakkında genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/5) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
- Sanayi Bakanı Sayın Fethi Çelikbaş'm. Ba

kanlık, Makina Kimya Kurumu, Şeker fabrikala
rı, Kömür işletmeleri gibi müesseselerdeki icra
atının Anayasaya ve-Demokratik rejime uyma
dığı yolunda üniversiteler hocalarının neşriyatı 
da nazara alınarak bir genel görüşme açılması
nı. arz ve teklif ederim. 

Antalya 
ihsan Ataöv 

BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Ataöv, bu
yu inin. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; yüksek huzuru
nuza bu konuyu niçin getirdim? önce bunu 
izahla sözlerime bağlıyacağım. 

Şurasını arz edeyim ki, Sayın Fethi Çelik-
baş'la aramızda ne bir olay geçmiştir, ne de 
kendisine kırgınlığım vardır. Hareketim asla 
politik bir gaye de taşımamaktadır. Zira böyle 
hâdiselerden siyasi çıkar aramak isabetse Çelik
baş'm devamlı olarak Bakanlıkta kalması, ona 
bizim tarafımızdan hücum edilmemesi icabeder, 
çünkü, Fethi Bey C. H. P. Bakanı Parti Mec
lisi âzasıdır. Muammer Aksoy da aynı partinin 
Meclis âzasıdır. Fethi Bey Muammer Aksoy'u 
çeşitli yönlerden itham etmekte, komünistliği

ne kadar gitmektedir. Muammer Aksoy da Fet
hi Beyi tutar yerini bırakmıyacak şekilde suç
lamaktadır. İkisinin birbirini yercesine saldırış
larını seyretmek art düşünceli politikacıların 
yapacağı en güzel şeydir, Halbuki biraz da tah
rikle istifade etmek de mümkündür. C. H. P, 
ileri gelenlerinden İsmail Rüştü Aksal Beyin 
ağabeysinin idare ettiği Türkiye Petrolleri il© 
Sümerbanka yöneltilen saldırılardan politikada 
netice almak da mümkündür. Fakat ben bu yola 
sapmıyorum, zira memleketimi partimden çok 
seviyorum, Hükümetimin aksak tarafları dü
zelsin, muvaffak olsun, istiyorum. 

Nitekim, konuyu yüksek huzurunuza getirir
ken mensubolduğum partinin hiçbir kademesine 
haber vermiş değilim. Şu halde bu konuyu niçin 
ele aldım0/ 

Muhterem milletvekilleri; 
Yepyeni bir Anayasa ve onun getirdiği de

mokratik nizam içerisinde, milletimize hizmet 
etmek için yemin etmiş insanlarız. Anayasa ve 
ona sadık olma yönünden/ tarihimizde ibret dolu 
levhalar vardır. Anayasa ve onun düzeninin ko
runması uğruna şehitler vermiş, mücadeleler 
yapmakta olan bir milletiz. Uğruna bir ay önce 
şehitler verdiğimiz bu Anayasa ve onun getirdiği 
demokratik düzen ile hukuk devletini bütün de
dikodu ve kötü nazarlardan korumak en asil va
zifemizdir. 

Sayın milletvekilleri; bu bakanlığın icraat ve 
davranışını mer'i hukuk anlayışımıza, Anayasa
mızın hükümlerine ve mevzuatımıza uygun gör
memenin üzüntüsünü taşıyorum. Kendimi müta-
addit defa vazifeye zorladım. Fakat içerisinde 
bulunduğumuz siyasi ve iktisadi ortamı düşüne-
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M. Meclisi B : 98 
rek sabırlı olmak zorunda kaldım. Bu arada Sa
nayi Bakanının kendi partisi içerisinden birçok 
değerli arkadaşlarım bu yaranın üzerine eğil
mekte olduğunu görerek teselli buldum. Zaman 
geçtikçe aksaklıkların düzeleceğini, bir ihtilâl 
sonrası idarede her şeyin bir anda yoluna gire-
miyeceğini vicdanımda muhasebe ettim. Fakat 
ettiğim yemine sadık kalarak tetkiklerime ara 
vermedim, kötü gidişle mücadele azminden bir 
şey kaybetmedim; üzülerek gördüm ki, hatalar 
asla azalmadan kanun dışı hareketler tarihten 
nasibini almadan bütün şiddeti ile devam edi
yor. işte bu anda vicdanım beni vazifeye çağır
dı. iktidara mensup bâzı milletvekili arkadaş
larla görüştüm, bana bu konuda seninle berabe
riz ama şimdi sırası değil, dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, göz göre göre Ana
yasaya aykırı hareketler, kanun dışı davranış
lar, büyük gazete ve mecmua sütunlarında er. 
kudretli kalenderce ilân edilir, bakanın parti 
arkadaşınca özel broşürler ve cilt cilt kitaplarla 
efkârı umumiyeye mal olurken, en yetkili üni
versite öğretim üyeleri icra atların kanunsuzlu
ğunu haykırıp parlâmentoyu vazifeye davet 
ederken hâlâ beklemenin memlekete zarar vere
ceğine, memleketin kıymetli zamanlarını heba 
edeceğine bir kere daha inandım. 

Muhterem milletvekilleri, bir memlekette de
mokrasinin yalnız Anayasa maddeleri ile değil, 
gerçekten var sayılabilmesi için sadece kanun
ların halkı temsil eden parlâmentodan çıkmış 
olması yetmez, daha birçok şartlar arasında de
mokrasinin en önemli şartlarından birisi de yü
rütme organı, yani topyekûn Hükümetin veya 
tek tek bakanların Anayasaya veya millet men-
fatlerine aykırı davranışları, milletin mümessili 
olan parlâmentoda denetlenmelidir. Uzun za 
inandır parlâmentonun bu vazifeyi geciktirmesi 
karşısında Türk basını topyekûn olarak Sanayi 
Bakanlığını murakabesi altına almış ve verilen 
bâzı tekzip cevaplarına rağmen âmme vicdanı 
bu Bakanlığı tutumundan dolayı onu mahkûm 
etmiştir. 

Bu hususta tebellür eden kanaat, belki ba
sında olsun, bende olsun, içinizden pek çoğunda 
olsun, yanlış olabilir. İşte ben huzurunuza ge
tirdiğim bu konu ile büyük milletimizin önün
de gerçekleri ortaya koymak sureti ile kanun
suz ve hukuk dışı davranışlara bir dur, diyerek, 
murakabe vazifemizi ifa yeminimize sadık oldu-
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ğumuzu ispat imkânını hazırlıyorum. Ayrıca 
Sayın Bakana Büyük Meclis önünde açık bir 
hesap verme imkânı vererek, hakkında koridor
larda ve topyekûn basında çıkarılan ithamları 
durdurarak açık alınla ortaya çıkması için yar
dım etmiş olacağıma inanıyorum. Her iki halde 
de Büyük Meclis asli vazifesini yapmış olacak, 
her iki şıkla da Cumhuriyet Hükümeti kuvvetli 

I çıkacaktır. 
1 Muhterem milletvekilleri; ortaya atacağım 

konulardan vicdanların sesi ile değil, hislerin 
galebesi ile muzaffer çıkmak gayretine düşü
lür. Konular polemiğe, demagojiye ve sabır ta-
şıraeak uzun konuşmalarla atlatılmaya çalışı
lırsa bütün kudretimle mücehhez olduğumu, de-

| magoji ve polemiğe gerçekler ve vesikalarla 
! cevap vereceğimi, aksi halde aynı usullerle mu

kabeleye de muktedir bulunduğumu ifadede 
faide umuyorum. 

Aziz milletvekilleri, yüksek reylerinizle ge
nel görüşme açılacak olursa bu Bakanlık ve ona 
bağlı müesseselerde nasıl insan kayırıldığmı, 
nasıl hısım, akraba, hemşehri korunduğunu, 
menşei, tahsili ehliyeti olmıyanların nasıl yük
sek makamlara yerleştirildiğini, suçluların na
sıl himaye edildiğini, milletin paralarının nasıl 
kanunsuzca dağıtıldığını, memurların nasıl ip
tidai usullerle baskı altına alındığını, Bakan
lığa bağlı bâzı müesseselerin nasıl mirasyedi çift
liği gibi kullanıldığını, 6435 sayılı Kanun ayak
lar altına alınarak, Hazinenin şahıslar lehine 
nasıl zarara sokulduğunu, özel dosyaların mev
zuat, tamimler, emirler muvacehesinde durum
ları müsaidolmadığı halde, nasıl refakatlerinde 
tercümanlar olduğu halde aylarca Avrupa gezi
leri yaptığını, Bakanın her devre göre değişen 
zihniyeti yüzünden işlerin nasıl çıkmaza girdi
ğini, nihayet Anayasanın sarih hükümlerine 
rağmen nasıl mahkeme kararlarının rafa atıl
dığını ve biraz evvel Sayın Millî Savunma Ba
kanının bahsettiği Anayasanın 132 nci madde
sindeki «yasama ve yürütme organları ile ida
re, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. 
Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını 
hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine 
getirilmesini geciktiremez» âmir hükmünü na
sıl çiğnediğini, delilleri ile huzurunuza serece
ğim. işte o zaman sizler bu bakanlık hakkında 
gensoru ve Meclis tahkikatı istemek için sabır
sızlanacaksınız. 
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Büyük Meclisin sayın üyeleri; her gün çe

şitli vesileler ve vasıtalarla âmme önünde di-
diklenen ve kangren haline gelen bir konuyu 
yüksek huzurlarınıza getirmiş bulunuyorum. 
Yüksek vicdanlarınıza hitabederek diyorum ki; 
tarihimiz ibret levhaları ile doludur. Henüz 15 
gün önce, 3 memuru usulsüz tâyin ettiği için 
bir eski Bakan hakmda Meclis tahkikatı açıl
masına karar verdiniz. Huzurunuzdaki olay on
dan binlerce defa daha ağır ve Anayasayı ih
lâldir. Parti farkı gözetmeksizin bütün millet
vekili arkadaşlarımdan genel görüşmenin açıl
masını, bu suretle kangren olmuş bu yaradan 
Devlet ve Hükümetin kurtarılmasını istirham 
ediyorum. Aksi takdirde : Meclis koridorların
da, basın sütunlarında Bakan çekiştirmeye, tek 
taraflı isnatlarda bulunmaya bir son vermenin 
zaruri olduğunu hatırlatacağım. 

Mücadelenin Anayasanın verdiği murakabe 
hakkını kullanarak meşru yoldan yapılmasını 
temin için kıymetli oylarınızın takririmin le
hinde olmasını temenni eder, sizleri büyük mil
letin ve Ulu Tanrı'nın huzurunda vicdanları
nızla başbaşa- bırakarak, vazifesini yapmış in
sanların huzuru içerisinde bu mukaddes kürsü
den saygı ile ayrılırım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Anayasa
nın 89 ncu maddesi uyarınca önerge sahibi ko
nuşmuş bulunmaktadır. Şimdi parti grupları 
adlarına birer milletvekili söz 'almak imkâ
nına mâliktir. (Orta sıradan, Bakan söz istiyor 
sesleri.) 

Bir dakika arkadaşlar. Parti grupu adına 
söz istiyorsunuz. Buyurun Sayın Dizdaroğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA VAHAP DÎZDAR-
OĞrLU (Mardin) — Sayın milletvekilleri, Sa
nayi Bakanı Fethi Çelikbaş arkadaşımız hak
kında, Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün 
vermiş olduğu genel görüşme önergesinde Sa
nayi Vekilinin, Sanayi Vekâletine bağlı mües
seselerdeki tutumu ve davranışlarının Anaya
saya aykırı ve demokratik rejime aykırı, ol
duğundan bahsederek genel görüşme talebet-
miş bulunmaktadır. Çok mühim telâkki ettti-
ğimiz, gerek Anayasa düzeninin ve gerekse 
demokratik rejimin işleyişi ve yeni bir safha
sında, yeni bir tarz olarak Meclise gelen genel 
görüşmenin ciddî telâkkisinde ve Meclisteki 
müzakerenin neticesinde iyi bir sonuca var
manın zaruretine inanmaktayım. 

19 . 6 . 1963 Ö : İ 
Bu itibarla, böyle ciddî bir meseleyi vaz'-

edefken, gerekçesini yüksek Meclise izah eder
ken Sayın Ataöv demegojiye sapmamalı, idi, 
verdiği genel görüşme önergesinin ağırlığı 
hududu içinde konuşmalıydı. Meclisin vaka
rına ve Meclisin vazifesine daha geniş ölçüde 
hizmet edeceğine inanıyoruz. Bunu kendile
rine hatırlattıktan sonra, C. H. P. Meclis 
grupu, inancının temelinde Anayasa nizamını 
ve demokratik rejimin bu memlekette hâkim 
olmasını temel unsur olarak »kabul etmiş bir 
parti olarak, Anayasa düzenini ve demokratik 
rejimi tahrip istikametindeki her türlü tutum 
ve davranışının daima karşısında olacağı be-
dihîdir ve tabiîdir. Bu itibarla, hiçbir kimsede 
en ufak bir şek ve şüphenin yer etmemesi için, 
hakikatlerin gün ışığına çıkması için, bu ge
nel görüşmeyi C. H. P. Meclis Grupu büyük 
bir memnuniyetle karşılar Genel görüşmenin 
açılması için C. H. P. Bu görüşün ışığı altında 
oylarını müspet olarak kullanacaktır. Saygı
larımla. (C. II. P. Sıralarından alkışlar, bravo 
sesleri) 

A.AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Gruplar adına ancak mümkün
dür. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 
(Burdur) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Başbakan konuşmıyacaksa si
ze söz vereceğim. (Soldan Hükümet adına mı 
konuşacak, sesleri.) 

Evet, Hükümet adına konuşacaktır. Buyu-' 
run. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELlKBAŞ 
(Burdur) — Sayın Başkan, Hükümet adına ko
nuşuyorum. Parlamenter demokratik idareler
de mesuliyetini mürik olan îcra Vekilleri He
yetinin her üyesi icraatının parlâmento hu
zurunda hesabını vermekten ancak şeref du
yar. (Orta sıralardan bravo sesleri, alkışlar.) 

Bu müzakereler, memlekette, demokrasinin, 
parlâmento idaresi olacağını ve aynı zamanda 
icraatının hesabını veren bakanların Devlet 
idaresindeki tutumlarını göstermek kadar, on
ları murakabe ile vazifeli olan milletvekille
rinin Devlet idaresindeki davranış ve zihniye
tinin de tescili mânasına geleceğini gösterir. 
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Bu itibarla Anayasanın sadece bekçiliğini yap
mak için, demegojiye katiyen boyun .eğmeden, 
icraatımızın hesabını resmî vesikalarla vere-
biîmek imkânı bize verileceği için, bu umumî 
müzakerenin açılmasından sadece zevk duya
cağız arkadaşlar. (Orta sıralardan bravo ses
i n , alkışlar). Bu suretle Türkiye'de demok
rasiyi bir sorumsuzluk idaresi zanneden ka
lem erbabına da demokrasinin sahibinin ev
velemirde milletin mukadderatına sahip Tür

kiye Büyük Millet Meclisi olduğunun örneğini 
vereceğiz arkadaşlar. (Orta sıralardan bravo 
sesleri). 

Bu bakımdan grup arkadaşlarıma* evvelâ, 
bu müzakerenin açılması hususunda müspet 
oy kullanacaklarını ifade 'ettikleri için, bilâ-
hara, bütün bu müzakerelerde müspet oy kul
lanmak istiyen arkadaşlarıma da peşinen te
şekkür etmeyi vazife bilmekteyim. Bütün hu 
iddiaların hukukî mesnetlerden mahrumiyeti
ni resmî vesikalarla huzurunuzda ispat et
tiğim andan it'iMren, Anayasayı ihlâl ettin di
yen insanlar Türk efkârı umumiyesi önünde* 
hicap duyacaklardır. Eğer hicap duyma na-

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan der.e ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair sorusu ve İçişleri Bakanı Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın sözlü cevabı (6/500) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Ülker burada 
mı? Burada,- İçişleri Bakanı burada. Soruyu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun Bayındırlık, İçişle

ri ye Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları tara
fından cevaplandırılmasını rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
, Reşit Ülker 

Sözlü soru : 1. İstanbul'da Moda Koyuna 
dökülmekte olan Kurbağalıdere son iki sene zar
fında dereye bağlanan lâğımların çoğalması he-
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sibi varsa, hepinize teşekkür ederim. (C. H. P. 
Sıralarından sürekli alkışlar, bravo sesleri) 

BAŞKAN — Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca, _ önerge ısahibi, parti grupu adına 
bir milletvekili ve Bakanlar Kurulu adına bir 
bakan konuşmuş bulunmaktadır. Yine Anaya
sanın 89 neu madde uyarınca, bu konuda ge
nel görüşme açılmasına Yüce Meclis karar ve
recektir. Bu yönden, gündeme alınması kara
rı için, Meclisin oyuna başvurmamız gereke
cektir. Ancak bu arada Anayasanın âmir hük
mü gereğince, genel görüşme konusu günde
me alma kararından itibaren iki günden ev
vel ve yedi günden sonraya bırakılamıyacağı-
na göre, gününün de sayın arkadaşlarımız ta-
ıafmdan kararlaştırılması iktiza eder. Müsa
ade buyurursanız Pazartesi günü... (Çarşamba 
günü olsun sesleri.) 

Çarşamba günü. Peki efendim. 
Genel görümenin Çarşamba günkü Günde

mine alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

26 Haziran Çarşamba günkü Gündeme alı
nacak ve görüşülecektir. 

Şimdi sözlü sorulara geçiyoruz. 

ticesinde korkunç bir pislik yatağı ve hastalık 
yuvası haline gelmiş bulunmaktadır. 

Derenin çıkardığı koku o kadar korkunç bir 
haldedir ki, otobüs ve tramvay ve sair vasıta
larla buradan geçmek mecburiyetinde olan Kı-
zıltoprak, Feneryolu, Fenerbahçe, Gazhane, Çif-
tehavuzlar, Caddebostan, Erenköy, Suadiye, Bos
tancı, Maltepe, Pendik halkı dahi bu kokuya da-
yanamamaktadır. 

2. Moda Koyunda on binlerce İstanbullu de
nize girmekte ve bu koy İstanbul'un turistik iki 
noktasını da içine almaktadır : Feneribaihçe ve 
Moda Burnu, bu pisliklerin bu koya akmasının 
sağlık mahzuru yok mudur? Derenin kenarı ve 
aktığı yerlerin civarı olan Gazhane, Kuşdili Mo
da, Kalamış ve Fenerbahçe'de son üç senelik bu
laşıcı hastalık ve bilhassa çocuk felci miktarı ne
dir! 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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3. İstanbul'un muhtelif yerlerinde Kurba-

ğalıdere gibi açıkta akmakta olan ve etrafa mik
rop saçan ve denize bağlanmış veya bağlanma
mış kanalizasyonlar hakkında ne gibi tedbirler 
düşünülmektedir. Bu tedbirlerin halen yapıl
makta olanları hangileridir? (örnek : Şişli arka
sında akan korkunç dere, Sarıyer'de akan lâğım
lar, Samatya'da ve sair yerlerde akan lâğımlar.) 

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 
(C. Senatosu Ankara Üyesi) — Muhterem arka
daşlarım, 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker tara
fından verilen sözlü soru önergesini cevaplandı
rıyorum. 

1. Kadıköy çevresinde bulunan Kurbağalı-
derenin tevlidetmiş olduğu gayri sıhhi şartlar 
daha önce Vilâyet Hıfzıssıhha Komisyonuna in
tikal ettirilmiş olup, bu kurulca, tam dere ke
narında bulunanlar hariç, diğer binaların lâğım 
irtibatlarının kesilmesine ve vidanjörler vasıta-
siyle buraya dökülen septik çukurlar muhtevi
yatının dökülmesi işinin de yasak edilmesine 
14 . 2 . 1961 tarihinde karar verilmiş ise de, alı
nan bu kabîl geçici ve basit tedbirlerle ve bu
günkü çalışmalarla derenin, sağlığa zararlı olan 
durumunun kısmen olsun önlenmesine imkân hâ
sıl olamamıştır. 

Ayrıca dezenfekte Mlmekle beraber Moda 
ve Fenerbahçe plâi ' iç, derenin döküldüğü 
Moda koyu civarın' ^alkm denize girmesi 1961 
yılından beri yasak edilmiş bulunmasına rağmen 
bu tedbirlerle de civar halkın sağlık durumu ta
mamen himaye altına alınmış sayılamaz. 

Bu bölgede 1960 - 1962 yıllarında görülen 
sâri hastalıklar kayıtlara göre, aşağıya çıkarıl
mıştır. 

• 
Çocuk 

Yılı Kızıl Tifo Paratifo felci Difteri 

1960 34 6 — 1 4 
1961 32 60 1 4 21 
1962 15 5 —• 5 4 

2. Kurbağalıderc ile, buna benziyen Flor
ya'nın durumları istanbul Belediyesince ele alı
narak bu husustaki tetkikata müstenit islâh çâ
releri, Kurlbağalıdereyİ de içine alan Doğu Ibıöl-
gosi genel kanalizasyon projeleri, Kurbağalıde-

19 . 6 . 1963 0 : 1 
re'nin doğusunda 550 000 nüfusun tasfiye tesisi 
plânlanmış olup bu maksat için 118.5 milyon li
ralık ödeneğe ihtiyaç bulunduğu anlaşılmış, bu 
paranın sağlanması için de Maliye Bakanlığiyle 
temasa geçilmiştir. 

Bu tesislerin bugün için yapılması gereken 
kısmının yapım tutarı 36 milyon 600 bin lira
dır. 

3. Batı bölgesi genel kanalizasyon projele
rinde ise Florya'da 200 000 kişi için bir tasfiye 
tesisi plânlanmış olup bu iş için de 52 milyon li
ralık ve bugün yapılması gerek birinci kısım için 
6 milyon 750 bin liralık bir ödeneğe ihtiyaç gös
terilmiştir. 

Bunlardan gayrı Şişli Korkunçdere, Sarıyer 
deresi, Istinye deresi, Baltalimanı deresi, Kâğıt
hane ve Alibey dereleri de Belediyece ıslah mev
zuu yapılmış olup, malî güçlükle alâkalıdır. 

Bu projelerin birinci kısımlarının tahakkuku 
için sağlanması lüzumlu ceman 43 milyon 350 
bin liralık yatırım da belediyenin malî gücü dı
şında kalmaktadır. 

özetle izahına çalışılan durum muvacehesin
de bu gayrisıhhi şartların ve dolayısiyle muha
taraların izalesi ancak Devletçe sağlanacak yar
dım sayesinde kabil olabilecektir. 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, (buyurun. 

BEŞİT ÜDKER (Istanibul) — Çok 'muhte
rem arkadaşlarım, bu ikonu birkaç defadır 
yüksek ıhuzurunuzda görüşülmektedir. Fakat, 
hakikaten yüksek 'huzurunuzda birkaç defa 
konuşulmaya değer bir konudur, öyle zanne
diyorum ki, bu konuda yaptığımız konuşmalar
da ortaya koyacağımız bâzı esaslar yalnız is
tanbul bölgesini değil, bütün Türkiye çapında 
bir mesele olan açıktan akan lâğımlar üiese'lesi-
ııe bir çare bulma imkânını temin edecektir. 

'Mulhterem arkadaşlarım, derenin Kalamış 
koyuna akmasının İstanbul'un turistik mahi
yetini <ve sağlığını nasıl tehdit ettiğini tekrar 
edecek değilim. Sayın Bakanın verdikleri iza
hat arasında ve sırasında bu ilsin esas itibariy
le mi'lıy onlarla ölçülebilen, 10 milyonlarla öl» 
çülelbilen me'blâğlarla halledileceği 'düşüncesi! 
üzerinde durmak istiyorum. 

«Biz hu gibi konulan Meclis kürsüsüne geti-ı 
rirken aynı zamanda da bu. işin bir çıkar yolu 
olduğu inancını da taşımaktayız. Şüphesiz ka-
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nalizasyon tertibatı, derenin ıslalhı ıgibi büyük 
şehirlerin ihtiyacı olan hususların yapılması ve 
bunların yapılması 'için milyonların sarf edil
mesi düşünülebilir ve lüzumludur. Fakat ben
deniz bu nokta üzerinde durmuyorum. (Bir de
fa dalha ifade etmiştim, İstanbul'un kanalizas
yon işleri için 5 yıllık plânda 2,'5 milyarlık bir 
ihtiyaçtan bahsedilmektedir. (Bugünkü şart
lar altoda da '5 senelik plân içinde bunun ya
pılmasına imkân olmadığı, bir balkıma aşikâr
dır. Ama bendeniz şunu söylemek istiyorum, 
bugün parasız yapılmıaısı imkânı olan hususlar1 

vardır ve (Sayın Bakan •arkadaşlarımdan bu 
(hususların temin 'edilmesini rica etmekteyim. 
yoksa 50 - 100 milyonluk işlerin peşinde de
ğilim. Onların üzerinde çalıştıMarını, beledi-
yenin çalıştığını, Hükümetin çalıştığını yakî-
nen bilmekteyim. Şimdi bunlar nedir? Bu ted
birler, bendenizin bulup keşfedip huzurunu
za getirdiğim 'tedbirler 'değillerdir. Bu tedbir
ler, elimizde inıevcut kanunlarda yazılı hüküm
lerdir. ıBu kanunlar değiştirilmedikçe, 'bu ka
nunlar elimizde bulundukça, bu kanunların tat
bikinden tetkikinden Yüce Meclis ve -onun Ba
kanları, sorumludurlar. 'Bakanlar da bu ka
nunları tatbik etmiyerilerin üzerinde yetkilerini 
kullanmak ime vkiindedirler. 

Şimdi bunlar nedir? Bir defa 1*593 sayılı 
Umumi Hıfzısıhha Kanununda yasak hüküm
ler mevcuttur. Yani lâğımların denize akma
sı, dışarıya taşmaması için yasak: hükümler 
mevcuttur. Ayrıca Belediye 'Kanununda, bel'e-
ıdiyenlin bu işlerle meşigul olmasını icabe'ttiren 
hükümler mevcuttur. Ayrıca Belediye Gelir
leri Kanununda vatandaşın da iştirak etmesi su
retiyle,- «iştirak payı» diye bir bahis vardır. 
5237 sayılı Kanun, lâğım ve ısu tesisleri masraf
larına iştirak payı diye bir müessese mevcuttur. 
Yani, lâğımların ve su tesisatının yapılması, 
Hükümetçe ve belediyece ele .alınır ve etrafın
da bulunan vatandaş bu işe iştiralk 'ettirilir. Ay
rıca Umuru belediyeye 'mütaalTik ahkâmı cezai
ye 'hakkındaki Kanunda, beldenin sıh!hat ve se
lâmeti bakımından doğrudan doğruya dışarıya 
taşan lâğımlar 'hakkında, 4 ııcü maddede hü
kümler vardır, belediye gidip onları 'kapata
caktır, men edecektir, ceza verecektir diye sa
rih hükümler mevcuttur. 

/Ayrıca 11. 9! 1933 te çıkarılmış olan lâğım 
mecraları inşası ımümkün olmıyan mahallerde 

ıs.e. im d : ı 
yapılacak »çukurlara mahsus talimatname mev
cuttur. Ve ayrıca istanbul 'Belediye Zabıta Ta
limatnamesinin mecralardan bahseden, 97 den 
109 a kadar süren maddeler vardır ve ş^yle 
denilmektedir : «Halkın deniz banyosu yapabi
leceği yerlerde belediyenin tâyin ve ilân ede-
ıceği yerlerde 'bilûmum binaların pis sularını 
denize akıtmak yasaktır. ıSalhipleri bu gibi yer
lerde .septik veya sabit çukurlar yaptırmaya 
mecburdurlar. Yani denize, dereye lâğım akı
tılması, mevzuatımıza1 göre yasak olduğu Oıal-
de ımaalesef iş, başında bulunanlar, işi ciddi-

" ye almıyarak bu yasakları .hâlâ ihlâl .etmekte
dirler. îşte elimde vatandaşlardan, seçmen va
tandaşlardan ıgelmiş mektuplar var. Teferruatı 
ile durumu anlatıyorlar. IBırakın Kurbağalıde-
re'ye lâğım bağlanmasını, Suadiye'de, Cadde
bostan'da temiz su için yapılan kanalizasyon-
lara evler lâğımlarını bağlamışlardır. Bu kana
lizasyon doğrudan doğruya Caddebostan pilâjı-
nın yanına akmaktadır', civarına akmaktadır. 
Ve 'vatandaş çırçır •çırpınmaktadır. Müracaat 

• eder, mektup yazar. Kesmesi de gayet kolay
dır, 'önlenmesi de gayet 'kolaydır. Bu dahi ön-
lenememektedir. 

Şimdi muihterera arkadaşlarım, dereye ve 
denize bağlanan sular hakkında ıgayet (basit bir 
şeyi arz etmek istiyorum : Eğer Ibir ev derenin 
veya denizin kenarında ise, lâğımını 'tutuyor
lar denize veya dereye bağlıyorlar. Peki ibu 
•bina, derenin kenarında değil de 300 - 500 
metre mesaıfede 'bulunuyor ise, onun sahibi ne 
yapıyor? O da bir çukur yapıyor, çukurdan 
vidanjörllerle pislik alınıp (belli Ibir yere gö
türülüyor. 

Şimdi, (bendeniz Sayın (Bakandan, ne paralı, 
ne pullu bir iş istemiyorum. Ben diyorum ki, 
elimizdeki' mevcut mevzuatı (bir teklif haline. 
getirin, Mecliste ilga edilsin, bu mevzuat 
tatbik kabiliyetini kaybetmiştir, tatbik edemi-
yeceğiz. Türkiye Cumhuriyetinde böyle ka
nunlara üh'tiyaç yoktur, tatbik edilmez, deyin 
ve ya'hut, böyle değilse elinizdeki kanunları 
tatbik edin. Tatöbik ettiğiniz takdirde bu işi 
halletmeniz mümkündür, parasız (halletmeniz 
mümkündür. Çünkü yapılacak iş basittir. Her 
ev yaptıran, her apartman yaptıran şahıs, mut
laka bir çukur yaptırmaya mecburdur. 

Geçen gün İstanbul Milletvekili Naci Bey 
arkadaşımızla geliyorduk. Haydarpaşa'dan tren 
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'kalktı. Söğütlüçeşme'den sonra ekspreste dere
lim kokusu duyuluyor. Biliyorsunuz, demiryo
lu seviyesi '5 - 6 metre yüksektir. Buna rağ
men trenin içinde iğrenç, ibir koku duyuldu. 
Yapılacak iş basittir, dereye akıtılan lâğımların 
yolu kesilecektir.- Bu binaların arka tarafı 
vardır, 'Sokağı vardır, caddesi vardır. Çoğu
nun bahçesi vardır. O taraflı olduğum için bi
lirim; oralı olan arkadaşlar da vardır; bilirler. 
Bu dere kenarındaki eklerin çoğumun bahçesi 
vardır. Oraya bir tçukur açıldığı takdirde o 
çukur içinde bulunan muhtevayı vidamjörlerle 
taşımak mümkündür. Çünkü daha i'lerde Pen-
dik'e kadar mıntakalardaki 'bütün evlerin lâ
ğım işi İbu şekilde 'halledilmektedir. Denecek
tir ki, efendim denize yakın olan, dereye ya
kın olan kısımda, dereye su sızabilir. Su si'zsa 
(bile arkadaşlar su sızmış 'olur, s'ürüLmıüış bir 
su olur, tehlikesi öbürkünün kötü muhtevi
yatı! tamamının dereye akıtılmasiyle, dere ya
kınından, topraktan süzülüp, dereye (gelmiş su 
arasında mutlak surette bir fark olacaktıır. 
Netice şu; 'bu sözlü sorular hakikaten birta- J 
kim meselelerin başka, açılardan görülmesini 
temin eder. Üç Bakan arkadaşımızı dinledik. 
içişleri Bakanı arkadaşımız, Sağlık Bakanı: ar
kadaşımız. ve bir de imar - iskân Bakanı arka
daşımız bu mevzuda fikirlerini söylediler. Ama 
ıgörülüyor ki İbu sayın, arkadaşlarımız idarenin 
kalıplaşmış bir açıdan görüşümü aksettirmek
tedirler. Biz de diyoruz ki; şu elinizdeki mev
zuatı tam tatbik edin, vazifesini yapmıyan 
memurlar, ihmal eden, suiistimal eden memurlar 
hakkında takibat yapmaya başladığımuz anda, 
hu iş halledilecektir arkadaşlar. Çıkış yolu var
dır, firar noktası vardır ve turistik istanbul'un, 
'belki de bütün Türkiye'de aynı mahiyette olan 
hu meselenin halledilmesi imkânları vardır. 
Aksini kalbul, yüzlerce sene, çünkü plânın 
bundan bahsetmediğine, kanalizasyonların ya
pılacağından bahsetmediğine ıgöre, belki 10 -
20 - 30 - 100 sene, 'gittikçe artan hir şekilde 
[bu beldelerin pislik içerisine gömüleceğini, bu
rada tescil etmekten başka bir şey <o.lmıyacak-
tıır. Bunu tescil etmeyeceğimize göre, bunun 
tersini kabul ederek faaliyete geçmemiz lâızım-
dır. Biz kendilerine bu hususta yardımcı ol
mayı vadediyoruz. 

BAŞKAN —'Sayın Ülker bir dakikamız kaldı, 
lütfen bağlayınız. 

REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Muhterem af-
kudaslarım, başka söyliyecek bir sözüm yok. 
Esasen 3 defa meseleyi huzurunuza getirdim, 
'özür dilerim efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI O&UZ BEKATA 
(C. iSenatosu Ankara Üyesi) •— Arkadaşımızın 
'Sözleri nazarı itibara alınacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadolu'da çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

BAŞKAN — Sayın Diler, buradasınız. Sa
yın Ticaret Bakanı, yok. Gelecek Birleşime bı
rakılmıştır. 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna İçişleri Bakanı Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın sözlü cevabı (6/518) 

BAŞKAN — Saym Zeytinıoğlu, buradasınız. 
Sayın Bakan, burada. Soruyu okutuyorum.'-

Saym Meclis Başkanlığıma ., 
içişleri Bakanlığınca illere gönderilen tali

matta bütün meslek sahiplerine tabanca taşı
mak ruhsatı verildiği halde milletvekili ve sena
tör arkadaşlara verilmemektedir. 

Memleketin dağ, bayır her tarafına gitmek 
mecburiyetinde olan milletvekili ve senatörlere 
de silâh taşıma ruhsatı verilip verilmiyeceği hu
susunu Sayın içişleri Bakanımız tarafından söz
lü olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

10.1,1963 
Eskişehir Milletvekili 

Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 
(C. Senatosu Ankara Üyesi) — Muhterem ar
kadaşlar, Eskişehir Milletvekili Saym Aziz Zey
tinoğlu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh 
taşıma ruhsatı verilip vfirilmiyeceğine dair söz
lü soru önergesini cevaplandırıyorum i' : 

Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 
sayılı Kanunun 7 nci maddesi, 1" nci fikrasiyle 
memleketimizde aheak, özel kanıınlarîna gtfre 
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silâh taşıma yetkisini haiz olanların; 2 nci fık-
rasiyle Bakanlar Kurulu karariyl'e silâh taşıya
bileceklerine karar verilen Devlet, belediye, özel 
idare ve İktisadi Devlet Teşekkülleri memur 
ve hizmetlilerinin; 3. ncü fıkrasiyle de Bakanlı
ğımızın tesbit edeceği esaslar dairesinde vali ve 
kaymakamlar tarafından verilecek izin vesika
sını alanların silâh taşıyabileceği hükmünü ih
tiva etmektedir. 

Senatör ve milletvekilleri, bahsi geçen 1 ve 
2 nci fıkraların şümulü dışında olduklarından, 
bunların durumunun ancak 3 ncü fıkraya göre 
incelemek lâzımdır. 

Her üç fıkra hükümlerine göre şahıslara ve
rilen silâh taşıma yetkileri, hep lüzum ve zaru
retten doğmuş ve hareket noktası daima bu hu
suslar olmuştur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği 1953 yılında, 
7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının verdiği yetki
ye dayanılarak, hangi meslek ve sanat erbabiy-
le iş sahiplerinin silâh taşımaları gerektiği tet
kik ve tezekkür olunmuş, bu meyandıa milletve
killerinin silâh taşımalarında bir zaruret görül
mediğinden, hazırlanan esaslara dâhil edilme
mişlerdir. 

İhtilâle kadar tatbikat bu şekilde devam et
miş ve ihtilâli mütaakıp, toplanan silâhların 
sahiplerine iadesi düşünüldüğü esnada, adı ge
çen kanunun yedi senelik tatbikatında aksayan 
tarafları dikkate alınarak bahis konusu esasla
rın bir revizyona tabi tutulmasına lüzum hâsıl 
olmuş, teferruata ait bâzı değişiklikler yapıl
mış ve yeni şekle göre hazırlanan yönetmelik 
yürürlüğe konulmuştur. 

Bu revizyon esnasında dahi senatörlerle mil
letvekillerinin silâh taşımayı zaruri kılacak bir 
durum içinde olmadıkları düşünülerek yönetme
liğe dâhil edilmemişlerdir. 

Bu hususta Bakanlığıma verilmiş bil* yetki 
bulunmadığından, bu talep ancak yeni bir ka
nun konusu olabilir. 

Durumu saygılarımla arz ederim. 

'BAŞKAN — Sayın Zeytiinoğlu. 

AZİZ ZEYTİNOÖLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlarım, 'İçişleri. Bakanlığının vilâ
yetlere 'gönderdiği bir «talimat üzerinde durmak 
îstiyorum. 

Bu 'bir kanun mevzuu değil, kanunun 8 ncü 
maddesinde Dahiliye Vekâletinin hazırladığı 
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bir talimatnamenin tatbiki meselesi ve talimat
namenin hazırlanması mevzuudur. İşte ben 
bu talimatname hazırlanırken niçin milletve
killerinin de ıdâhil edilmediği üzerimde duraca
ğım. Bu talimatnamenin 3 ncü fıkrasında âde
ta Türkiye 'delki bütün branş sahiplerine taşıma. 
ruhsatı verilmekte ve en son yine kendileri ta
rafından çıkarılan bir talimatname ile Bakan
lar Kuruluna da taşıma yetkisi verilmektedir, 
Bu taşıma yetkisi niçin veriliyor, bunun esbabı 
muoibesd nedir? Çiftçilere, mütaahhitlere, her
kese veriliyor; bunlar en nihayet kırlara bayır
lara gittikleri için ve buralara da vazifeleri ica
bı kırlarda, bayırlarda, ormanlarda dolaşmak 
mecburiyetinde oldukları için veriliyor. 

Bakanlara niçin veriliyor, gayet tabiî onla
ra da aynı şekilde veriliyor. Bu talimatname ile 

- çiftçilere, mütaahhitlere buralarda (geddikleri 
îçin, vilâyetlerin kanalı ile verilen bu yetki, 
niçin milletvekillerine ve senatörlere verilmi
yor? Milletvekilleri de bu branşlar sahipleri 
kadar memleketin (her tarafına .gitmek mecbu
riyetindedirler, dağ, bayır, orman içine gitmek 
mecburiyetindedirler. Vazifesini yapmak mecbu
riyetindedirler. Bu sebepten bu talimatname esas
larında yalnız ve yalnız milletveiMllerinin ay
rılmış bulunduğunu igördiüğüm için, bilhassa 
bunu mantığın kabul etmediği için konuyu hu
zurunuza getirdim. İSizi meşgul etmiş bulu
nuyorum. 

Sayın İçişleri Bakanımızın sıöylediği gibi, 
bu talimatname kendileri tarafından hazırlan
mıyor ise, Bakanlar Kurulunca hazırlanıyor 
ise, buraya yeni bir maddenin ilâvesi lüzum
ludur. Kanun bu yetkiyi Bakanlar Kuruluna 
vermiş olabilir, işte benim ricam, Dahiliye 
Vekâletinin vilâyetlere (gönderdiği 19 Şubat ta-
riihli talimatnamede, ki bunun için de ara etti
ğim ıgibi çiftçiler, mütaahhitler hepsi var, bu
lgun şehrin içindedir. Taahhüdolan bir mütaah-
lıide verilmektedir, en nihayet 3 - 5 dönüm tar
lası olan bir 'kimseye verilmektedir, buna mu
kabil yalnız ve yalnız 'milletvekillerine ve se
natörlere verilmemektedir. Halbuki ıMillet-
vekilleri onlardan daha ziyakle her tarafa git
mek mecburiyetinde, tehlikeli sahalara, orman
lara, tehlilkeli hayvanların bulunduğu yerlere 
gitmek mecburiyetindedirler. Bu sebepten hu
zurunuza ıgetirmdş bulunuyorum. 
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Dahiliye Vekâletmden ricamız; memlekette 

yüz binlerce ruhsat verildiği halde, 600 tane 
milletvekili ve senatörlere silâh taşıma rahsaitı 
verilmemiştir. Silâh taşıma ruhsatını alan mil
letvekilleri her halde bunu lüzumu halinde kul
lanacaklardır. 

Arkadaşlar, ıbuigün hiçbir kimse şehirde si
lah taşımaz, ruhsatı olsa dahi taşımaz, ama 
gideceği yerde taşımak icabediyorsa orada ta
şır, bu kanaatle istiyoruz; 'bu ruhsatı yüz (bin
lerce ruhsatın arasında '600 ;tane milletvekilinin 
ayrılmasını doğru ıbulmaıdığım için ve 'bir mah
zur da ıgiörmediğim için ve verilmek mecburi
yetini 'bu talimatname ile 'kurulan hedefe uy
gun gördüğüm için konuyu huzurunuza getir
miş bulunuyorum, 'içişleri [Bakanlığımızın İra 
'konuda IB akanlar Kuruluna bir madde sevk 
ederelk 600 «senatör ve milletvekilimize 'de taşı
ma ruhsatının verilmesi hususunun teminini 
tekrar arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — ıSöz istiyor musunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI 'OĞUZ BKKA-

TA (O. Senatosu Ankara 'Üyesi) — 'Tetkik etti
receğim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatının 
ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/519) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu.. Buradalar. 
Sayın 'Ticaret Bakanı yoklar. 'Gelecek soru 

gününe 'bırakılmıştır. 

5. —• Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şirke
tinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/520) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu.. Buradalar. 
Sanayi Bakanı yoklar. Soru gelecek soru günü
nü bırakılmıştır. 

6. — 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) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi Osman Zeki 
Oktay izinli bulunduğu için sözlü sorusu gelecek 
soru gününe (bırakılmıştır. 
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7. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-

vacı'nın, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Ali-
can'ın, sözlü cevabı (6/532) 

BAŞKAN — Sayın Savacı, 'buradasınız, Sa
yın Başbakan .Yardımcısı buradalar. Sözlü 'soru
yu 'okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gümüşane ili tabiat, ekonomik ve idari şart

lan itibariyle : 
1. Doğu - Anadolu (bölgesinde yer almakta 

ise Hükümetçe 'Doğu illerinin kalkınması için 
ittihaz edilen ve edilecelk tedbirlerin !bu ile de 
teşmili, 

2. Şayet Karadeniz bölgesinde kabul edili
yorsa tabiat ve ekonomik şartlarının.(gerektir
diği bu 'bölgeye tatbik edilen Hükümet tedbir
lerinden istifade ettirilmesi bedahati karşısında, 

A)i 'Gümüşane ilinin kalkınmasının llıanıgi 
bölge içinde tertiplendiği; 

B)l Zirai ve 'hayvancılık bakımımdan geri 
kalmış bölgelere tevcih edilecek yardımlar ve
ya 'himaye tedbirlerinin tatbikatında hangi il
lerle mütalâa edildiği; 

C)ı Keza ıgeri kalmış bölgelere uygulanaca
ğı plânda derpiş edilen denge tercihleri bahu
sus iSağlık, . Millî Eğitim, Bayındırlık hizmet
leri balkımandan hanıgi illerle birlikte mütalâa 
edilmekte 'olduğunun yetkili Başvekil Yardım
cısı tarafından süzlü olarak açıklanmasına de
lâletlerinizi saygıyla arz ederim. 

Gümüşane Milletvekili 
Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Yardımcısı. 
DEVDET BAKANI YE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI EKREM ALÎCAN (Sakarya) — 
Muhterem arkadaşlarım, 'Gümüşane Milletve-
'kili ıSaym Sabahattin Savacı'nın sözlü sorusu
na 'cevaplarımı arz ediyorum. -

Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda yatırımla
rın dağılımında, coğrafi bölge ayırımlarından 
özellikle 'kaçınılmıştır. Yurdumuzda 'çeşitli böl
geler arasında -gerek iktisadi faaliyet hacmi ve 
gelir seviyesi, (gerekse sosyal hizmet ve tesisler 
ihtiyaçları bakımından büyük dengesizlikler 
bulunduğunda şüphe yoktur. Kalkınma Plâ
nımız bu dengesizliklerin izalesi için, «fbö%e!ler-
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arası 'dengeli kalkınmanın gerçekleştirilmesi»1 

prensibini kabul etmiştir. IBu prensibin ifade 
ettiği mâna ise, yurdun geri kalmış bölgeleri 
ile ileri durumdaki bölgeleri arasımda kalkın
manın athienkli 'bir şekilde düzenlenmesidir. 

'iki düzenlenme, bir taraftan kalkınma bizi
nin aksamadan tabakkük ettirilmesi, diğer ta
raftan geri kalmış bölgelerdeki gelişmenin sü-
ratlendirilmesi dikkate alınmak suretiyle sağ
lanmaktadır. Bu itibarla ijktisadi karakter taşı
yan yatırımlarda, büyüme 'hızına m'enfi tesiri 'ol
mamak kaydiyle, geri kalmış bölgelerin tercihi 
fikri bakim kılınmaya çalışılmış, sosyal 'hizmet 
yatırımlarında ise, imkânlar dalha 'ziyade geri 
kalmış bölgeler üzerine teklif 'olunmuştur. 

Yatırımların dağılışında yol (gösterici olmak 
ve geri kalmış bölgelere öncelikler verilmesini 
sağlıyarak Beş Yıllık Kalkınma Planındaki 
«bölgelerarası dengeli kalkınma» prensibini ger
çekleştirebilmek için, bütün illerimizin bugünkü 

'•sosyal <ve 'ekonomik durumları üzerinde yapı
lan analizlere göre bu iller ayrı "kriterlerle 
onar gruba ayrılmıştır: 

Ğumüşane ilimiz eğitim ve sağlık durumunu 
belirten «sosyal endekse» ıg'öre, endeks değerle
ri GT2 ile 162 arasında değişen illerimiz arasın
da 388 endeks değeri ile '93 ncü sırayı almak
ta ve 6 neı grupta bulunmaktadır. Bu grupta
ki diğer iller Kare, Çorum, Sivas, Çankırı, Ha
tay ve Niğde'dir. 

Ekonomik durumu belli eden «yaratılan de
ğer» endeksine göre, endeks değerleri '5t_lO ile 
70 arasında değişen illerimiz arasında Gü-
müşane ile, '81 »endeks değeri ile '64 ncü sırayı 
almakta ve onuncu grupa girmektedir. Bu 
grupdaki diğer iller Hakkâri, Van, Muş, Bitlis, 
Tunceli, Adıyaman ve Çankırı'dır. 

Ulaştırma durumunu belli eden «ulaşım 
endeksine» göre Grümüşane ili, endeks değeri 
334 ile 4 arasında değişen İllerimiz arasında 48 
endeks değeri ile 50 nci sırayı almakta ve 9 ncu 
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grupa grimektedir. Bu gruptaki diğer iller 
Kars, Ağrı, Diyarbakır, Elâzığ, Urfa, Erzincan, 
Rize 'Trabzon, Ordu, Yozgat, Kayseri, Niğde, 
Malatya, Çankırı, Kastamonu, İsparta, Muğla 
ve Uşak '.tır. 

Belediye Ihizsmetleri bakımından yapılan en-
denkse ıg'öre, Gümüşane ili 312 nci sıradadır ve 
114 endeks değeri ile 6 nci gruptadır. Bu 
gruptaki diğer iller ISamsun, 'Sinop, Diyarba
kır, Elâzığ, İsparta, Edirne, Tekirdağ, Çanak
kale'dir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânında ifade edilen 
«bölgelerarası dengeli kalkınma» prensibine 'gö
re yapılacak yatırımlardaki öncelikleri belli 
eden, yukarda açıkladığımız gruplara ayırma 
çalışması tamamen <objekt'i!f değerlendirme me
totları ile lortaya konmuştur. Endeksler, Beş 
Yıllık Kalkınma Plânımızın ilk uygulama yı
lından başlıyara.k, yatırımların dağılışında Iher 
yıl d ab a başarılı bir şekilde yol gösterici olmak 
durumuna gireceklerdi r. 

Burada, yatırımlarının dağılışında verilen 
bu •önceliklerin, Devletin, yurdun her köşesinde 
yapmakla görevli okluğu 'hizmetlerden bir kıs
mını diğerleri için l'eda etmesi mânasına gelme-
d'iği Ihususu üzerinde durmak isterim. Ahenkli 
kalkınma anlayışı budur. Sektörler itibariyle 
çeşitli problemlerle karşılaşan Iher ilimiz, şüp
hesiz, yıllık programlar çerçevesi 'içinde, o 
sektörle ilgili daire tara'fından gereken özel il
giyi görecektir. 

Bu konuda, pilot proje olarak ele alınmış 
bulunan bölge plânlama projelerinin yatırım
larda bu bölgelere öncelikler tanımak gibi bir 
özelliği olmadığını da belirtmek isterim. Şimdi 
üzerinde çalışılmakta olan projeler bu bölgele
rin ekonomik potansiyelleri üzerinde yapılan 
araştırmaları içine almaktadır. Yatırımlarda 
verilecek öncelikler bakımından bu iller de ; yu
karda belirttiğimiz objektif kriterlere göre de
ğerle nd'lrm ekledi rl e r. 
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1063 yıllık programı ilginde Gümü$ane ili için gerçekleştirümıesi öngörülen yatırımlar şunlardır 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

Topraksu Genel Müdürlüğü 
Bayındırlık Bakanlığı 
.Millî Eğitim Bakanlığı 
İller Bankası 

» 
» 

Devlet, 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Sft 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

îtleri 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Beden Terbiyesi On. Md. 

Hayekse - Haşere yolu 
Aşağı Tezem - Yeniköy - Gökîcelik yolu 
§iran - Zarabat - Kırıntı yolu 
Havnuz - Akganez yolu 
Karaşın - înözü yolu 
Çit - Anlayana yolu 
Kelkit . Kılıç . (Sipikör yolu 
©aykurt - (BargM yolu 
KeMt - îlaç yolu 
Kırıt - Tezem - Yenikiöy yolu 

Küçük m işleri 
Gümüşanie Lisesi 
İlkokul yapımı ve donatım 

'Bayburt elektrolit tesisatı 
Kelkit dizelli tesisi 
Şiran dizelli tesisi 
Gümüşjane ÖGAG şebeke 
(Piükeyi taşkın (koruma) 
'('Pörsenek talkın koruma) 
((Balıkkaya taşkın 'koruma) 
Çeşitli rüsubat kontrolü 
Köy üşme sulan 
(Gümüşane - Kabak!öy) 
(Gümüşane - Kadirbahçe) 
(Bayburt - Çorak grupu köyleri) 
(Kelkit - Azizköy) 
(Kelkit - Dere köyü) 
(Şiran - Merkez köyü) 
('Şiran - Hay duruk köyü) 
('Torul -ı iSoryana köyü.) 
(Torul - Vermut köyü) 
Stat drenaj, tel örgüsü ve spor salonu onarımı 

100 000 
100 000 
100 000 
7«000 
50 000 
90 000 
'6 300 
4 500 

13 600 
9 600 

ıooooo 
ıoooooo 
1564 000 

103 000 
400 000 
58 000 

300 0O0 
209 000 

308 000 
648 000 

2150 000 

Yukarda saydığımız yatırımlar sadece Ibütçe 
tekniği itibariyle yatırım olarak ayırd'edilen 
Devlet hizmetlerini içine almaktadır. Küçük 
onarım yatırımları ve Gümüşane'nin sosyal veı 
'ekonomik gelişmesi ve topyekûn ^ kalkınma 
gayretleri Ibakımmdan yatırım, özelliği taışıyan 
fakat bütçe tekniği bakımından cari1 'harcama
larda gözüken ıgayretler 'burada ayrrdedil'me-
miştir ki, tarımdaki yayım ve her türlü dona
tım faaliyeti, hastalıklarla savaş, sağlanan kre
di imkânları ve teknik yardım 'bu fonlarda ifa
de edilmektedir. Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Savacı Buyurun. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşaııe) — 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbakan Yar
dımcısına. izahlarından dolayı evvelâ teşekkür 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Gümüşaııe bir tara
fı Doğu - Anadolunun şartlarını, öbür tarafı 
Doğu - Karadeniz şartlarını taşıyan, ikisinin 
ortasında bir vilâyettir. 'Bu vilâyet muhtelif 
hükümetler zamanında, itiraf etmek lazımgelir 
ki, bu şartlar sebebiyle, ne Doğu - Anadolunun 
sahiibolduğu yardımlardan istifade ecUdbilmiiş, 
ne de Doğu - Karadenizin yardımlarından (müs
tefit olabilmiştir. Bendeniz misâl vereceğim. 
Muhterem arkadaşlarım, bu vilâyetin hususiye-
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tini plânın ihzarında Plân Komisyonunda arz 
etmiştim.' Bu seneki bütçenin hazırlandığında 
Sayın Ziraat Vekili de hazır bulunuyordu. Da
ha ziyade onun mevzuuna taallûk ediyordu ik
lim şartları. Orada da ifade etmiştim, vilâyetin 
tabiî şartları, ekonomik şartları iyice tetkik 
edilmemiştir. İyice tetkik edilmediği için, vi
lâyet Doğu• - Anadolu'da mı ımütalâa edilmeli, 
yani Doğuda 'bulunan bâzı illerle mi mütalâa 
edilmeli, yoksa Karadenizde bulunan vilâyetler
le mi mukayese edilmelidir. Sayın Başbakan 
Yardımcısı, (biz coğrafi ayırmaya iltifat etmedik 
dediler. Bendeniz de bunu biliyorum. Ancak 
hangi illerle mukayese edilerek, Gümüşane Vi
lâyetinin kalkınması düzenlenecektir hususu 
sualimizin siklet merkezini teşkil etmektedir. 
Şimdi, Doğu - Anadolunun şartları esas itiba
riyle bu vilâyetin zirai potansiyelerine sahip 
olan Bayburt'ta, Şiran'da Kelkit'te hâkim bu
lunmaktadır. Ancak bu vilâyetin Gümüşane'-
nin Simli ve Tarum kazasının, yine Ziganalara 
(balkan Şimalî Karadeniz ikliminin hâkim olduğu 
bâzı küçük mikro klimo bölgelerde Karaclenizin 
şartları djo>l<ayısiyle meyvacılık yapılmaktadır ki, 
bunlarla birlikte mütalâa edildiğinde, sanki 
Doğu - Karadeniz iklimi hâkimmiş gibi ve Do
ğu - Karadenizin şartları burada da hâkimdir. 
Doğu - Karadenize yapılması lâzımgelen yar
dımların, alınması lâzımgelen tedbirlerin burası 
için de düşünülmesi icabediyor gibi Ibir intiba 
uyandırmaktadır. Halbuki bu, tamamiyle yan
lıştır. demin arz ettiğim gibi, buranın ekono
mik potansiyelini teşkil eden Bayburt, Kelkit, 
Şiran, tamamen Doğu - Anadolu şartlarına sa
hiptir ve bu husuıs ayni zamanda Plânlamaya 
ve vekâletlere intikal eden vilâyet yazılarında 
da ve vilâyetlerde yapılan muhtelif tetkiklerde 
de tefbaruz ettirilmiştir. Fakat her nasılsa ev
velce yapılmış olan bu tetkiklerde ısrar edilmek
te ve bu vilâyetin Doğu - Anadolunun hâkim 
olduğu şartları bir türlü kabul edilmemektedir. 
Bunun mahzuru şu olmaktadır muhterem arka
daşlarım; Doğu- Anadoluya geçen 'sene lüt
fettiğiniz, Hükümetin yerinde bir tedbiri ile 
yardımda .bulunuldu. Bu yardımlar Doğu - Ana-
doluda Gümüşane Vilâyetinden çok daha zengin 
olan vilâyetlere parasız yapıldı, kredili değil, 
parasız yapıldı. Biz Iburada, parasız değil, kre
dili yardım yapılması için mükerrer defa ben-. 
deniz ve muhtelif pertili arkaclaşlarım teşefb-; 
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büslere geçtik. Gerek C. H. P ve gerekse, Y.T, 
P. li arkadaşlarımla bize de bu yardımı yapın 
dedik. Ve bu yardımın çok cüzi bir kısmı kre
dili olarak yapıldı. Şimdi bunun müsavatı ne
resinde; bir tarafta daha zengin vilâyetlere, 
iktisadi bakımından daha kuvvetli vilâyetlere, 
parasız yardım yapılırken, karşılıksız yardım 
yapılırken, buna mukabil Gümüşane Vilâyetine 
yapılan yardım hem kredili hem de çok cüzidir. 
Son zamanlarda yine bir Amerikan heyeti Do
ğu - Karadenizde yardım kampanyası açmış 
bulunmaktadır. Hemen söyliyeyim ki, bu yar
dım Doğu - Karadeniz'e 'ben Doğu - Karade
niz'in ibu yardımı almasını kıskandığım için 
söylemiyorum. O vilâyetlerin de bu yardıma 
muhtaoolduğunu kalbul ediyorum, lâkin ben bir 
hakkı tefbaruz ettirmek için aırz ediyoruım o vi
lâyetlere, Rize'ye Trabzon'a ve civarına yardım 
yapılırken, o sayın mümessilleri onlardan iktisa
di bakımdan çok daha aşağı olan Gümüşane'ye 
yardım yapılmamasını yadırgamaktayım. 

Şimdi denilmektedir ki, efendim bunu Ame
rikalılar tertip etmektedir, biz Hükümet ola
rak buna karışmamaktayız. Ben ibunu kati
yen kabul etmiyorum. Çünkü Amerikalılar 
Türkiyenin şartlarını bilmezler. Demin arz 
ettiğim yanlış tetkik neticesindedir İki, 'belki 
Amerikalılar da bu yardımı bu şekilde yapmakta
dır. Yine Erzurum'da 'bir kombina vardır, Et 
ve Balık Kurumu Kombinası. Bu, Doğu -Ana
dolu'da hayvancılığın teşvik edilmesi için ku
rulmuştur. Burada, bunun bir bölgesi vardır. 
Bölgesindeki vilâyetlere besi hayvancılığı için 
bir defasında zannediyorum 15 milyon dolarlık, 
diğer bir defasında 80 milyon dolarlık besi hay
vancılığını teşvik için bir yardım yapılmıştır. 
Bu yardımın birincisini, bu '.kombina bizzat 
kendisi idare etmiştir. Sonra bunun mahzur
ları tesbit edildi, Ziraat Bankası, Ziraat Vekâ
leti ve Veteriner Umum Müdürlüğü müştere
ken bu işleri yürüttüler. 

Şimdi, bendenizin, 'burada üzerinde durmak 
istediğim husus şudur: Bu yardımda, kombi
nanın besicilik bakımından en büyük müşteri
si olan ve kombina evsafına uygun iyi hayvan 
veren Gümüşane, Bayburt bölgelerinin de dâ-
'hil edilmesidir. Bu, idare tarafından, tâlefbedil-
diği halde, dâhil edilmekte müşlkillâlt çıfemışi-
tır ve dâhil-edilmemiştir. 
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BAŞKAN — Sayın Savacı bir dakikanız 

kaldı, lütfen bağlayınız. 
SABAHATTİN SAVACI (Devamla) ~ Ya

zılı konuşuyorum. 
BAŞKAN '— Yazılı olsun, olmasın, sözlü so

rularda Bakandan sonra konuşacak milletve
kilinin de 15 dakikayı tecavüz etmemesi lâzım
dır. 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — 
öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Fakat, 
riayet ediyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, biz mensubu 
olduğumuz, temsil etiğimiz bu vilâyetin bu şe
kilde gadre uğramasından gerçekten elem 
duymaktayız. Demin Muhterem Başbakan Yar
dımcısı beyefendi buyurdular ki, biz plânda, 
geri kalmış bölgeleri birinci derecede mütalâa 
edeceğiz. Bun'a ait olmak üzere de muhtelif 
vilâyetlerle mukayeseli misaller verdiler. Bu 
mukayeselerde bir defasında Kars ile bir de
fasında 'Samsun ile mukayese ediliyor. Muhte
rem arkadaşlarım, huzurunuzda bir vesika 
okuyacağım. Gümüşane'ye aiıt resmî vesika. £u-
nu okuyarak huturunuzdan ayrılmak istiyo- . 
rum : 

«Normal senelerde dahi bu nııntakada is
tihsal edilen hububat veya meyvadan elde edi
len gelir, mevcut nüfusu beslemediği için, 
faal erkek nüfusun j % 90 ı harice amele ve 
usta olarak, çalışmaya gider.j» P/c 90 muhterem 
arkadaşlarını. 

«Yapılan incelemelere göre bütün vilâyetten 
her yıl harice çalışmaya gidenlerin, ki, bun
lara gurbetçi tâbir edilir, yekûnları 25 bini 
bulmaktadır. Bu şahısların muhtelif iş bölge
lerinde 7 - 8 aylık çalışmaları sonunda kazan
dıkları para 'ailelerinin bir yıllık geçimlerini 
yine de güçlükle temin edebilmektedir.j>> Bil
hassa bu vilâyetin Şimal kısmı son derece 
muhtaç durumdadır. Doğu vilâyetlerine düşen 
17 vilâyetin vasatisinin nüfus başına 79 Türk 
lirasının çok altında olan bu yardımlardan 
Gümüşine de istifade etmektedir. 

Bendeniz plânlama müzakeresinde arz etti
ğim için, bu vilâyetin bu durumunun önlen
mesi bilhassa ekonomik şartların, coğrafi şart
ların, tabiî şartlarının gerçeğe uygun olarak 
bir defa daha tetkik ettirilmesi ve bu mâru-
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'zatıımm Ihalkikaıta tetabuk ettiğinin tesbitiyle 
yardımların ve, dengenin, tercihlerin bu vilâ
yeti ihmal eder şekilde işletilmemesini Muhte
rem Başbakan Yardımcısından, çünkü kendileri 
plânın işletilmesine nezaret etmektedirler, bu 
hususta himmetlerini bilhassa bu bölgenin bir 
çocuğu olarak istirham etmekteyim, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Yardımıcısı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI EKREM ALİCAN (Sakarya) — 
Efendim, huzurunuzu lüzumsuz yere işgal et
mek istemem. Yalnız "arkadaşım bir temennide 
bulundular. Şüphesiz bütün memleket sathın
daki vilâyetlerimizde olduğu gibi, Gümüşa-
ne vilâyetimiz üzerinde de plânlama çalışma
ları bakımından ehemmiyetle duracağız. Yalnız 
kıymetli arkadaşımın, bu, bölge tefrik fikrin
den vazgeçmesini istirham öderim. Müspet bir 
kriter olarak bunu kullanmaya imkân yoktur. 
Arkadaşım işte Gümüşane vilâyetimiz Doğu 
Anadolu'dan da sayılabilir, Karadeniz bölgesin
den de sayılabilir, her ikisinin şartlarını taşı
maktadır, binaenaleyh her ikisinin şartlarını 
taşıdığı için, hiçbir bölgenin istifade ettiği 
imkânlardan istifade edememektedir, diye şi
kâyetçidirler. Şüphesiz, plânlı devrede bu mev
zuda daha müspet kriterler ortaya çıkmakta
dır. Biraz evvel "arz ettiğim kriterler arkadaşımı 
daha çok tatmin etmesi lâzımgelen kriterlerdir. 

Ne dedim ben1? Sosyal endekse göre Gürnü-. 
şane vilâyetimiz 53 ncü sırayı almaktadır. De
mek ki, arkadaşımızın üzerinde durduğu Gü
müşane vilâyetinin sosyal ıstırapları, endeks 
olarak tesbit edilmiş ve 53 ncü sırayı Ulan bir 
vilâyet olarak Plânlama Dairesince dikkate 
alınır hale getirilmiştir. Arkasından ekono
mik durumu tesbit edilen aynı vilâyetimiz, en
dekse göre Gümüşane vilâyetimiz, tetkik konu
su yapılmış ve 64 ncü sırayı alan vilâyet olarak 
tesbit edilmiştir. Bu, arkadaşımı daha çok tat
min eden bir endeks rakamı daha müspet şekil
de ortaya çıkmıştır. Ondan sonra yine bir başka, 
ulaştırma durumunu tesbit eden ulaşım deye ha
zırlanmış rakamlar gene, Gümüşane vilâyetimi
zin 50 nei sırada olduğunu tesbit etmiştir. Şu 
halde Gümüşane vilâyetinin bütün ekonomik, 
sosyal durumunu tesbit eden çalışmaları plânla-

. ma Dairesi yapmıştır. Şimdi arkadaşımın, haki-, 
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katen üzerinde İsrarla durması icabeden bdr tek
lifi kalıyor; benim vilâyetimin şu durumunu tes-
bit ettiriniz, yıllık programlarınızda lütfedin, 
bölgelerarası dengeli kalkınma fikrini de kabul 
ettiğinize göre G-ümüşane vilâyetine hak ettiği 
yatırımları yapın, diyebilir. Orada mutabıkım, 
arkadaşımla. Hakikaten bundan sonraki prog-

' ramlarımızın hazırlanmasında, şu endekslerin vi
lâyetlerimizin içinde bulunduğu şartları ortaya 
çıkaran şu rakamları ehemmiyetle dikkate alı
nıp yatırım politikamızı ona göre ayarlamak 
mecburiyetindeyiz. Bu, benim de benimsediğim 
bir fikirdir. Bu arzusunu yerine getirmek, bizim 
de Hükümetteki insanlar olarak vazifemiz ol
mak gerekir. Yalnız bu bölgelerarası dengeli kal
kınma babında, bu yıl bâzı arkadaşlarımın kafa
larında bâzı tereddütler uyandirmıstır; acaba 
plân hakkiyle tatbika konulabilmiş midir? Eko
nomik bakımdan kalkınma hızımızı, çünkü bir 
hız tesbit etmişiz, bu %* 7 dir, % 7 kalkınma hı
zını saylıyacağız, demişizdir. Kalkınma hızımızı 
durdurmıyacak şartları yerine getirmek kaydı 
ile, daha.çok az gelişmiş bölgelere, iktisadi ya
tırımları sevk etmek mecburiyetindeyiz, demişiz. 
Bu prensibi tatbika çalıştık. Kâfi derecede tat
bik edebildik mi? Hayır, tatbik edemedik. Çün
kü burada da, teknik bâzı müşkülât ile karşılaş
tık. Projeler mevcut değil, proje yapmak için za
mana ihtiyaç var, zaman meselesiydi, şu mese-
lesiydi gibi bâzı güçlüklerle karşılaştık. Ama, bu 
yıl bunun ilk adımlarını atmaya çalıştık. Hiç ol
mazsa, sosyal yatırımlar konusunda, kültürel ya
tırımlar konusunda oldukça ileri nisbette, az ge
lişmiş bölgelerimizi dikkate almaya çalıştık. 

Hülâsa; esas itibariyle arkadaşımın duyduğu 
ıstırabı paylaşırım. Elbette memleketin, az ge
lişmiş bölgelerinin içinde bulunduğu şartlan biz 
de seyahatlerimizde görüyoruz. Aynı ıstıraplar
la karşılaşıyoruz. Bu memleketin çocukları ola
rak, arkadaşlarımızın bu ıstıraplarına cevap ver
mek, elimizdeki imkânlar nisbetinde bizim vazi
femiz olacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, kış
lamı uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatandaş 
gücünün değerlendirilmesi ' hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan sorusu ve Ça
lışma Bakanı Bülent Ecevifin sözlü cevabı 
(6/548) 
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BAŞKAN — Sayın Sami öztürk, burada. 
Başbakan adına Sayın Çalışma Bakanı zatı-

âliniz mi cevap vereceksiniz? 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVlT 

(Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — Soruyu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan taraf nidan 

sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıyle rica 
ederim. 

30.1.1963 
Muş Milletvekili 

Sami öztürk 

1. Devamlı olarak kışların uzun ve sert geç
tiği bölgelerde boş geçen uzun kış günlerinin ve 
âtıl kalan vatandaş gücünün değerlendirilmesi 
hususunda Hükümet olarak ne düşünülmekte
dir? 

Alınmış tedbir veya hazırlık var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı buyu
run. 

BAŞBAKAN ADINA ÇALIŞMA BAKANI 
BÜLENT ECEVlT (Ankara) — Sayın arka
daşlar, Muş Milletvekili Sayın Sami öztürk'ün 
sorusuna cevabımı kısaca arz ediyorum. 

Bilindiği gibi beş yıllık kalkınma plânı, genel 
olarak köylerdeki âtıl iş gücünün değerlendiril
mesine büyük önem vermektedir. Kışları uzun 
ve sert geçen bölgelerde boş, geçen zamanın ve 
âtıl iş gücünün, değerlendirilmesi de hiç şüphe
siz bu çerçeve içinde ele alınacaktır. Köylerde
ki âtıl iş gücünün değerlendirilmesine yalnız o 
iş gücünden daha iyi istifade edebilmek için de
ğil, aynı zamanda şehirlere işsiz akınını mümkün 
mertebe önlemek, kısmak bakımından da büyük 
bir ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bakımdan bu yıl 
girmiş bulunduğumuz plânlı dönemde, Sayın ar
kadaşımızın bahsettiği belgeler de dâhil olmak 
üzere, genel olarak, iktisaden geri kalmış bölge
lerdeki âtıl iş gücünü değerlendirici tetbirlere 
büyük önem verileceği şüphesizdir. Bu tedbirle
rin en etkili araçlarından biri olarak, plân, top
lum kalkınması düşünülmektedir. Bilindiği gibi 
toplum kalkınması, Devlet cihazı ile, idare ciha
zı ile vatandaşın gönüllü iş birliğinin bir araya 
getirilmesi suretiyle, bilhassa geri kalmış bölge
lerin kalkındırılmasını ve bu bölgelerde yeni iş 
aılan'laırı açıllmasını öngörmektedir. 
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Henüz toplum kalkınman ile ilgili kararna

me çıkmadığı için, bu alanda geniş faaliyete ge
çilmiş değildir. Ancak, yaygın bir toplum kal
kınması faaliyetine girişilmeden önce. de bâzı 
pilot bölgelerde bu yönde çalışmalara başlan
ması Hükümetçe kararlaştırılmıştır. Bu arada 
bu yıl içinde - Antalya, Çukurova, Marmara, Do
ğu - Karadeniz, Orta - Anadolu bölgelerinde se
çilecek bâzı yerlerde ve ayrıca Muş'da pilot pro
jelerin uygulanmasına geçilmesi kararlaştırıl
mıştır. Bu yöndeki çalışmalar bir hayli ilerle
miştir. Bu çalışmalar arasında âtıl iş gücünü 
değerlendirmek üzere yeni iş alanları açılması 
da vardır. Hükümet olarak düşündüğümüz, bir 
yandan bu gibi bölgelerde yeni iş aîanîan açmak 
suretiyle, o .bölgelerin kalkındırılmasına o böl
gelerdeki âtıl i» gücünü de iştirak ettirmek, ay
raca özellikle el sanatlarını köylere yaymak su
retiyle bilhassa kışın boş geçen zamanların daha 
iyi değerlendirilmesini sağlamaktır. A y m a şe
hirlerdeki işsizliğin, daha çok her hangi bir 
alanda eğitilmemiş kimselerin bir dert, bir me
sele teşkil etiğini düşünülerek yine köylerde 
meslekî eğitime önem verilmesi düşünülmekte
dir. Böylelikle köylerde sadece muayyen el sa
natlarının fiilen yapılması teşrik edflmîyeeek 
aynı zamanca buradan türlü ihtiyaçlarla ş-ehir-
ler* gÖKj etmek durumunda »lan kimselerin daha 
kSylevfcft'cle iken bir1 meslek edinmelerim sağlayı
cı kursla*» da p»Mın]İî dönemde önem verilecek
tir. 

Yine plânın» bu gibi bölgelerde âtıl iş, gücünü 
değerlendirmek içjua düşündüğü tedbirlerden bi
ri de, yatırımların bu gibi bölgelere yöaıeltici 
tedbirleri almaktır. Bu tedbirler henüz tanna-
ıaen ajınmış, değildir. Bunların başında bilmdiği 
gibi,, muayyen, bölgelere-, özellikle iktisadeıa az 
gelinmiş.,, geri kalmaş bölgelere y a t ı m ı yapacak
lara vergi indirimi gibi tedbirler yer almaktadır. 
Böylelikle bu gibi bölgelerde, âtıl iş. güeüuüaa; 
bir mesele halkıe geldiği bölgelerde*, bu iş gücü
ne devamlı çalışma imkânı açacak .endüstrilerin» 
kurulması teşvik edilmiş, olacaktır. 

HütefiMtet olarak p^ün'l'ı dfeerode- köylerdeki 
atol iş güeünü» değw&ndir$rmek için- d%ündü'ğü-
Müte, şitösdilîk taRdan- ibarettir. Sayın arkadaşı-
nMaroı- \m kemısda başka dHişiinee ve tavsiyeleri 
varsa, onlardan- da istifade edeceğimizi bildirir, 
saygılarımı sunarım.'. 

I BAŞKAN — Buyurun, Sami öztürk. 
HAMİ ÖZTÜBK (Muş) — Saym Bakana ver-

I dikleri izahattan dolayı teşekkürlerimi arz eder-
I ken, bu hususta kısaea vakitlerinizi israf etme-
I den görüşlerimi arz etmeye gayret edeceğim. 
I Muttıterem arkadaşlar; «oram, Edirne'den 

Kars'a kadar kışları uzun ve sert geçmesi sefoe-
I biyle vatandaş gücünüm âtıl kaldığı 'bölgeleri 
I istihdaf etmemektedir. MunHıasıran' bir 'bölgeye 
I veya fu bölgeye ait değildir. Bu »ene Ankara 
[ ve îstanlbul gibi vilâyetlerimizde kısa geçen 
I «ert kışım -hayatı nasıl felce uğrattığı Mi&ttfl 
I arkada$lanm*$ca da ımüşanede edilmiştir. Bu ' 
j durtunun senelerden -beri devam ettiği IbÖlge-
I lerde- vatandaf faaliyetleri ancak îlkfraharaj v 
[ muayyen aylarında, YazM ve Sonfbafcarın da 
I Eylül ayr r e yafemi Ekim 15 e kadar 4 -. & ay 
| ancak devam eder. Geri kalan zamanımı vafcan-
I daş ya kahvelerde ve yt&mî köy odalarında dî-
E vanlarda geçirir. Asıl igeri k a t a ş Ibölg^erm ge-
[ ri kalma faktörlerinin ba§mda, şalisi kanaatime 
[ ıgöre, \bxt dunum yer attır. Eğer vatandaşın boş 
[ kalan 7 aylık «amanı ttfhak'kinr değerlendi'rilîr-
[ ise, vatandaş yazın istihsal e teek imkânmı lxttl-
t duğunu bnşuL istihlâk eder ve kıs aylarında el-
[ de ©demeği isâsflatl'a da kendi kalkunmasını İe-
I mm etine kıMnîarını bulur. 
[ Btugütfe kadar ntskftmeflerin tuıt'umu umu

miyetle mtt&yyen istikametlerde kalkınmayı' 
[ «sağlamak oinraştor. Bunlar d'a, bast ı rmayı te-
j mî» etmek e&efiae .gidilmiştir. MaarltK geliş^-
| târme ycrluna gidilmiştir... öayet tâıblî oîara'k 
r ibranlar Btevîet tarafından yapılmalıdır. Ancak,. 
| vatandlajpa kendi kendisini kalkındırma iırîkân'-
; îa*wta iller? dereeede feem 'verilmelidir. Bu 

sefcepfe B&ym Bakaram' da izafe buytsrdtrkla'n' 
ıgfbi, geHçtirfîeım-emiş olan bö^elterden b%ilk 
ıçapı*» diğer vilâyetlere akınÜar leHSm-nç, 'bu, g@-

| cekondıa'lîarm dogması' sebeplerinden (birisi ol1-
. muştur. Bu.' b r e l e r d e ev ve eî tmtttlttJBSSa!. 

g^ t i r fhnes i tafl»tr da \Sspm B a t a t t n (buyuT-
j dukları çıok isabetlidir. Bu mevzu üte iE'glii ola

rak ibir mü^aûıe'dıeimi ar® etmek istiyorum-. Gez
diğimiz köylerde iptidai usullerle ipliğini ken
disi yapan, boyasını kendisi yapanı, desenini 

. kendisi yapan ve lvalısı•na, d;a kendiisi dokuyan 
köylere rasladı'k. Bütün faaliyetlerini tamaımen 
ip-UMai .usul'lerl'e yapıyorlardı; Eğer buraya me
deni imkânlar gö^ürûlürse buradaki*' vatandaş
lar da'ha fazla çalışmak, daiha fazla emekl'erf-,-
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nin değerini, karşılığını almak imkânını bula
caklardır. Bundan başka 'muihterem arkadaş 
larum, bilhassa .bu gibi bölgelerde et - balık 
'kombinalarının geliştirilmesine Önem vermek 
lâzımdır. Şu maksatla; yaylaların bol olduğu, 
hayvancılığa müsaidolan 'bölgelerde umumiyetle 
ticaret, hayvan ticareti, birkaç tüccarın inhi
sarında ,bulunımaktadır. E t ve Ibalık kombina
ları bu •bölgelere götürülürse, nihayet vatan
daş iki köyden, üç köyden 3 - 5 tane kendi 
ibütçesine .göre malını toplayıp kombinaya gö
türme-imkânını bulacaktır. V« bu suretle ken
disi kazanacaktır. Aksi takdirde hugün oldu
ğu ıgilbi, bir tüccar gitmektedir oraya, onun 
malını (borçla almaktadır. Tabiî onun kışın ih
tiyacı vardır, bekliyemiyecektir, (bu sebeple 
değerinden çok ucuza almaktadır, getirip- di
ğer bölgelerde satmaktadır. Bu suretle asıl 
kazanç, vatandaşın eline geçmekten ziyade bu 
kazante, tüccarın eline geçmektedir. Bu husu
su önlemek et ve 'balık kombinalarının daha 
ziyade hayvancılığın gelişmişi olduğu bölgelere 
götürülmesinin önemi vardır. 

Bir de hayvan besiciliği mevzuu vardır. Ba
kılın tamamen iptidaidir. Bunun için de Hükü
met .gerekli kredileri temin etmek: cihetine gi
derse, Vatandaşın faydası daha fazla olacak
tır. 

Bu hususlar temin edilirse, daha evvel de 
arz ettiğimg3bi, yazın istihsalinin karşılığını, 
nihayet kışın istihlâkine sarf edecektir, kı
şın çalışmasının karşılığını de kendi kalkınma
sına sarf etme imkânını (bulacaktır. Ve dola-
yısiyle demin Sayın Bakanın da ifade ettikleri 
gibi diğer bölgelere muhaceretin "bir kısmının 
önü de alınmış olacaktır. Mâruzâtım bundan 
ibarettir Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

9..— Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'- . 
nın, Tokat'ın Pazar buöağmm bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Mehmet Ka
zova izinli (bulunduğundan soruları gelecek so
ru gününe bırakılmıştır. 

10. — Aydın'Milletvekili M, Şükrü Koç'un, 
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara' Gazeteciler 

1 9 . 6 . 1963 O : 1 
I Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs' StUkle-

rinin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/552) '' '.' ' '[ 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Koç. Yoklar. îki 
defa bulunmadıklarından sözlü soruları düşmüş
tür. 

11. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'
un, 6753 sayılı Kanuna göre açılması gereken 
sağlık memurları tekâmül kurslarına dair, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/555) 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Koç? Yok. ikinci 
defa bulunmadıklarından soruları düşmüştür. 

12. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispatı 
hakkındaki hükümlerin^ değiştirilmesi veya yeni 
esaslara bağlanması hususumda ne düşünüldüğü-

I ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz. Buradasınız. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Sorumu geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz, sor ^crgesini 
geri aldığını beyan ediyorlar. Bu sebeple görü
şülmesine mahal kalmamıştır. 

13. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan kaçı-

I nın ek görev kadrolariyle hangi okullarda kaçar 
I saat ders okuttuklarına ve ücretli veya maaşlı ola-
I rak birden fazla ek görevi olan kaç memur bu-
I lunduğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 

sorusu (6/572) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Şükrü Koç? Yok
lar. İkinci defa bulunmadıklarından sözlü sorula-

I rı düşmüştür. 

14. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'm, 
İstanbul'un Sağmacîlar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere- birer sağlık merkezi açilma-

I sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582)' 
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BAŞKAN — Sayın Vahyi özarar, burada. 

tmar ve iskân Bakanı bulunmadıklarından söz
lü sorunun görüşülmesi gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

19 . 6 . 1963 0 : 1 
Vakit gecikmiş bulunduğundan birleşimi, 20 

Haziran 1963 Perşembe günü saat 14 te toplanıl
mak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,30 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

DOKSANSEKİZtNöt BİRLEŞİM 

19 . 6.1963 Çarşamba 

Saat : 14,00 

I 
A • BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın, Bakanlık, Ma-
Mna Kimya Kurumu, Şeker Fabrikaları ve Kö
mür işletmeleri gibi müesseselerdeki icraatı 
hakkında genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/5) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/500) 

2. — 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) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/518) 

4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

5. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

6. — 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) 

7. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nın, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532)" 

8. — 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) 

9. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

10. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara Gazeteciler 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikle
rinin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/552) 

11. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açılması gere
ken sağlık memurlan tekâmül kurslarına dair, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/555) 

12. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispa
tı hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya 
yeni esaslara bağlanması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/567) 

13. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan ka-
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çının ek görev kadrolariyle hangi okullarda 
kaçar saat ders okuttuklarına ve ücretli veya 
maaşlı olarak birden fazla ek görevi olan kaç 
memur bulunduğuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/572) 

14. — istanbul Milletvekili Vahyi Özarar'ın, 
istanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair imar ve 
Iskan Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

15. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair imar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

16. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasındaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

17. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, imar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

18. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşlann geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

19. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 
* 20. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum
larına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

21. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin evveloe ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, içişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 

22. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 

23. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
CENTO Andlaşmasına dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edüeoek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

24. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşlann tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

25. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

26* — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nın yeniden ilçe ^aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

27. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tanm 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

28. — Edirne Milletvekili Ilhami Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/603) 

29. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezalan hakkında ne dü
şünüldüğüne dair imar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

30. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

31. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
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öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

32. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

33. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

34. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

35. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

36. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

37. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

38. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

39. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

40. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere

yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

41. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'ın, 
Kıbns'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

42. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazöva'-
nın, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

43. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
nn tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

44. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

45. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

46. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

47. -^ Siirt Milletvekili. Süreyya Öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mıntakala-
rında ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

48. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

49. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 
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50. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-

ın, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

51. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

52. — İsparta Milletvekii Ali İhsan Balım'-
m, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

53. _ Ordu Milletvekili izzettin Ağanoğ-. 
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-. 
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

55. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

56. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

57. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - Iğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) • 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirit-

oğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve İmar ve İskân komisyonla
rı raporları (2/65) (S. Sayısı : 83 e ek) [Da
ğıtma tarihi : 27 . 4 .1963] 

X 2. — Tapulama kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kemal Sarırbrahimoğlu'nun, 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı 
Kanunla muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
zilyedliğin ıskatından on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması 
suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin 
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu mad
denin (E) ve (F) bentlerinin, (E) bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilmesi
ne ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'ın, 5602 sayılı Tapula
ma Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 
34 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştiril
mesine dair ve Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nm, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (1/211, 2/35, 
2/76, 2/122) (S. Sayısı : 210) [Dağıtma tarihi : 
25 . 5 .1963] 

3. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçla
rının taksitlendirilmesi hakkında kanun tek
lifi ile Kastamonu Milletvekii Sabri Keskin 
ve dört arkadaşının köylü ve çiftçilerin T. 
C. Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının tak-
sitlendirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyonu raporu (2/300, 2/311) (S. Sayısı : 
38 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 4. — 1960 malî yılı içinde sürekli gö
revle yabancı memleketlerde bulunan memur
lara emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişler, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/213) (S. Sa
yılı : 199) [Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1963] 



IV 
A • HAKLARINDA ÎVEDlLlK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — 24 Şubat 1949. tarihli Türkiye - Nor
veç ödeme Anlaşmasının feshi hakkındaki 23 

' Ağustos 1961 tarihli Notanın onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Ticaret komisyonları raporları ve Ana
yasa Komisyonu mütalâası (1/117) (S. Sayısı : 
70 e ek) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasındaki 23.2 .1955 tarihli Ticaret 
ve ödeme Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişik
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ye Ticaret ko
misyonları raporları ve Anayasa Komisyonu 
mütalâası (1/156) (S. Sayısı : 75 e ek) [Dağıt
ma tarihi : 12 . 6 .1963] 

3 . - 8 Ağustos 1949 tarihli Türkiye - Avus
turya ödeme Andlaşmasının feshi hakkındaki 
25 - 27 Eylül 1961 tarihli notaların onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ticareft komisyonları raporları 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası (1/265) 
(S. Sayısı: 135 e ek) [Dağıtma tarihi: 12.6.1963] 

4. — 12 . 9 . 1945 tarihli, «Türkiye Cum
huriyetiyle isviçre Konfederasyonu arasında 
Ticari mübadelelere ve tediyelerin tanzimine 
mütaallik Anlaşma»! nm feshi hakkındaki 8 
Ağustos 1962 tarihli notaların onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporlan ve 
Anayasa Komisyonu mütalâası (1/300) (S. Sa
yısı : 136 ya ek) [Dağıtma tarihi : 12.6.1963] 

5. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
ödemiş ilçesinin Ümurbey mahallesi, Hacıgök 
sokağında oturan Mehmet Hamdi Pak'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporlan (2/232) (S. Sayısı : 249) [Dağıtma 
tarihi: 12.6.1963] 

5 -
J 6. — Burdur Milletvekili Nâdir Yavuz-

kan'm, Süleymanoğlu 1311 Bucak doğumlu 
Mehmet Inal'a vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonlan raporları (2/373) (S.- Sa
yısı : 250) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

7. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Bilecik istiklâl mahallesi numara 10 da mu
kim Asımoğlu iskender Kırmacı'ya vatani hiz-
met tertibinden maaş bağlanması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonlan ra
porlan (2/391) (S. Sayısı : 251) [Dağıtma ta
rihi : 12.6.1963] 

8. — 15 Aralık 1948 tarihli Türkiye - Dani
marka Ödeme Anlaşmasının feshi hakkındaki 
27 Haziran 1961 tarihli Muhtıranın onaylanma
sının uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporları 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası (1/105) (S. 
Sayısı: 71 e ek) [Dağıtma tarihi : 13.6.1963] 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Macar Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 12 Mayıs 1949 tarihinde akdolunan 
Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol» 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonlan raporları ve Anayasa Komisyonu 
mütalâası (1/70) (S. Sayısı : 76 ya ek) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 6.1963] 

10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
israil Devleti Hükümeti arasında imza edilen 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile israil Dev
leti Hükümeti arasındaki 18.3.1960 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına Ek Protokol» ile ilişikle
rinin onaylanmasının uygun bulunması hak
kında kanun tasansı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonlan raporları ve Anayasa Komisyonu 
mütalâası (1/185) (S. Sayısı: 258) [Dağıtana 
tarihi: 15.6.1963] 

X 11. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli .cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasansı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ,ye Karma Bütçe 
Komisyon Başkanlıklan tezkereleri. (M. Meclisi 
1/449, C. Senatosu 1/231) (S. Sayısı : 260) 



(Ö. Senatosu S. Sayısı: 147) [Dağıtma tarihi: 
15.6.1963] 

X 12. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi ,1/464, C. Senatosu 1/236) (S. Sayısı: 261) 
(C. Senatosu S. Sayısı: 148) [Dağıtma tarihi: 
15.6.1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKÎNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Serseri ve mazannaisu eşlhas 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] 

2. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî (âbidelerin istilmiâlki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 noi maddesinin değiştirilmesi ve 6 
ncı 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] 

3. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bdır maidde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındır
lık ve İçişleri komisyonları raporları (2/350) 
(S. Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

4. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in yasama meclislerinin 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2.2.1963] 

5. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sajfa 267 da kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse
yin Akça'nın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1968] 

6. — 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 tari
hi : 2 . 2 . 1963] 

7. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı İsmail 
ve Elif oğlu 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] 

8. — Kozluk ilçesinin Reşit köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Pedile'den 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'm 
ölüm cezasma çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1963] 

9. — 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. Sa
yısı : 95) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 .1963] 

10. — Diyarbakır ili Erganf ilçesinin Key-
danh 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] 

11. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu,. Zeynep'ten 
doğma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu 
ve Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) 
(S. Sayısı : 97) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 .1963] 

12. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevver'den 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] 
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13. — Gaziantep'in Nizjp ilçesine bağlı Ace

mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfada kayıtlı Mehmedoğlu, Saf iy a'dan doğma 
1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı: 
99) [Dağıtma tarihi : 12. 2 . 1963] 

14. — 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] 

15. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
154, 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 Yusuf oğlu, Naciye'den 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) m ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Dağıtma ta^ 
rihi : 13 . 2 .1963] 

B - BÎRÎNCI GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye .Cumhuriyeti Hükümeti ile 
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] 

2. — îmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve îmar ve İskân, 
içişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

X 3. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı: 109) [Dağıtma tarihi: 20.2.1963] 

X 4. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve iç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1963] 

5. — Ünye'nin Hamdiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1963] 

X 6. — Gümrük giriş tarif e cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

7. — Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve içişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

9. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı: 130) [Dağıtma tari
hi: 4.4.1963] 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatı
rımlarının karşılıklı olarak teşvik ve himaye
sine mütedair Andlaşmanm ve bu Andlaşmaya 
ekli Protokol ve sekiz mektubun onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/313) (S. Sayısı : 133) [Dağıt
ma tarihi : 9.4.1963] 

11. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 



maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kandırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963] 

12. — Nallıhan ilçesinin Bey dili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nm 
ölüm cezasına çarptırılması halikında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

13. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Dağıtma tarihi : 17 .4 .1963] 

14. — Çumra'nın AJlibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi-
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı : 148) [Dağıtma tarihi : 19 .4 .1963] 

15. — Karasulan kanunu tasarısı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi : 26 . 4.1963] 

X 16. — Kan gruplarının tâyinine yariyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 .1963] 

X 17.— Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri kominyon-
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lan raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 18. — Türkiye ile Iran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 19. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 20. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/236) (S. Sayısı : 165) [Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1963] 

21. — içel Milletvekilli Yahya Dermancı ve 
Mazhar Arıkan'ın, İstiklâl Savaşma iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat Özaydın'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1963] 

22. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Millî Mü
cadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı 
Hamdi Efendi eşi Hasibe Mortonatlı'ya vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/308) (S. Sayısı : 203) [Dağıtma tari
hi : 18 . 5 . 1963] 

23. — Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/340) (S. Sayısı : 204) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1963] 

24. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/352) (S. Sayısı : 205) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1963] 



X 25. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30 .5 .1963] 

26. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Dağıtma ta
rihi : 30 . 5 .1963] 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev
let borcu olarak Hazine hesaplarına intikali ve 
Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (1/248) (S. 
Sayısı : 218) [Dağıtma tarihi : 30 .5 .1963] 

28. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 29. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

30. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 152 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/359) S. Sayısı : 225) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1963] 

X 31. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı : 226) [Dağıtma tarihi : 3 . 6 . 1963] 

X 32. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 

Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1963] 

33. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/205) (Gündeme) (S. Sayısı : 233) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1963] 

34. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye köyü 
hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa ka
yıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 1341 
doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/542) (S. Sayısı : 234) 
[ Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1963] 

35. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Dağıtma tarihi : 7.6.1963] 

36. — 10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (1/277) (S. Sayısı : 236) [Da
ğıtma tarihi : 8.6.1963] 

X 37. —• «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 237) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 .1963] 

38. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 6 .1963] 

39. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
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değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonlan raporları 
(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8.6.1963] 

40. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 

X41. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı ve Plân Komisyonu rapo
ru (1/393) (S. Sayısı : 241) [Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1963] 

42. — Havza ilçesinin, Çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı 'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1963] 

43. — Sarıgöa ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 .1963] 

44. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman Özden'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1963] 

45. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na
zif e'den doğma 1832 doğumlu Ali Karahan'-
m ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Dağıtma tari
hi : 11 . 6 . 1963] 

46. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazi
feleri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı 

maddelerinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/432) (S. Sayısı : 
247) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1963] 

47. — İstanbul Milletvekili Cihat Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibinden ma
aş tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı : 
248) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

48. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 . 1963] 

49. — Karacabey îlçesi Sarıbey îslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19 .10.1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevkeıtoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 . 1963] 

50. — Gümüşane Milletvekili Nureddin Öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonlan raporları (2/115} 
(S. Sayısı: 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

X 51. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/316) (S. Sayısı: 255) [Dağıtma tarihi: 
13 . 6.1963] 

X 52. — Ceza evleri inşası için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi ve istikraz 
akdine dair kanun tasansı ve Adalet ve Plân 
komisyonlan raporları (1/434) (S. Sayısı : 256> 
[Dağıtma tarihi : 13 . 6 .1963] 



X 53. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'
da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/412) (S. Sayı
sı : 257) [Dağıtma tarihi : 13 . 6 .1963] 

54. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Sena/tosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın üyesi 
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Fikret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya-
settin Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'ın, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
da kanun teklifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân 
komisyonları raporları (2/219, 2/237, 2/238, 
2/263) (S. Sayısı: 259) [Dağıtıma tarihi: 15. 
6.1963] 

(Millet Meclisi Birleşim : 98) 




