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hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü • 
sorusu ve imar ve iskân Bakanı Fahrettin 
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gesi ve Tarım Bakanı Mehmet îzmen'in 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv, kimyevi 
ıgiülbre itlhaiii işinin Zirai Donatımın tekelinle bı-
rakılmaısımn özel 'te-şdblbıü'siü dalha fazla zarara 
uğraltmatsımı önlemc'k üzere gere'kli te'dlbirlerln 
almımiaısı ve, 

Çanakkale Milletvekilli Burkan Arat, Ça
nakkale köylülerinin geçen yıllki sel feTâSketi 
yiüzjünden, Biga ve Lâplselki ilçelerinde daha 
fa;zla olmak üzere, uğradıkları 'zararların tio-
Ihıımluık ve hayvan yemi dağıtılmalsı suretiyle 
giderilmeSıii yolunda temennide bullundular. 

Kölelik, köle ticareti, köleliğe benızer uy
gulama ve geleneklerin ortadan kdldınilmaısıma 
dair ek Isözleşmenin, 

«'Hulsusi kreldi» ve «SilâJMannıa ilsıtikralzı» 
ndan doğan İngiliz alacakları bafloyesinin tes-
vılyelsi için Birleşilk Kıralllıkla Türkiye arasın
da mıeiktup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlâşmanm, onaylanumasiınım uy
gun »bulunduğuma dair 'kanun taısarılarlilyle, 

Hazinemin ve İktisadi Devlet TeşeibibiiMeri-
nlnjbir ikıısım (borçlarınım tahkimi hakkımdaki 
Kanunun 6 nıcı maddesiinin değiştirilmesine ve, 

ıMillî Eğitim Bakanlığına Ankara'da yaptı-
•rılaoalk .merkez IbimaSı için gelecek yıllara geçi

ci yülkllemmelere giriş ilmesi ne dair kanun tasa
rıları, yeniden açık oya sunulduysa da yine 
yeller sayı ekle edilmediğinden gelecek ibirle-
§imde tekrar »ya sunulacağı bildirildii. 

ıSinioıp MilHeltlvekili Mahmut Alicanıoğlu ve 
3 arkadaşınım, 5027 sayılı Teralsil ödeneği Ka
nununun mulhtelif kanunlarla değişik veya ek
ler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değ'işti-
rilmelsi ve !bu kanuna ıbir madde eMenıımesi hak
kında kamun tekliıfi ile Kırklareli Milletve-
ıkili Alâedıdin Eriş ve 5 arkadaşımın 1700 sa
yılı Dalhüliiiye Memurları Kanununa ek kanun 
teklifi, İçişleri Komisyonundan gelen metni 
üzerühldc yapılan görüşmelerden sionra, veri
len önerlgelerle ibirlükte, komisyona geriverilldi. 

ıSoayal Sigortalar kanun tasarlısının madde
leri üzerinde ibiır «üre .görüşüldü. 

11 . 9 .1963 Oarşamlba ;güniü saat 15 te t'op-
lanılmalk üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başlkanıvelkili Malatya 
Mekki Keskin Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
.1. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 

Türk IKülltıürünıü Araştırma Enstitüsünün faa
liyetlerime -dair ısözlü soru önergesi, Dışişleri 
Bakanlığına (gönderilmiştir. (6/708) 

'2. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koıç'um, 
Millî Eğitim Bakanlığınca çılkarılan 'bir dergide 
1945 yılında yayımlanan 'bir yazıya dair Sözlü 

'soru önergesi, İçilişleri Bakanlığıma, gönderil-
mişıtir (ı6/709) 

Yazılı soru 
3. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-

un, 'Erzurum'da bir •sanayi 'bölgesinin tesisi ve 
Ibir sanayi çarşıısınm kurulması Ihulsuisunda ne 
IdüşjünıüıHdlüğüne «dair yazılı ısıoru önergesi, İmar 
ve fisikân Balkanlığına gönderilmiştir. (7/366) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Çanakkale Mil letvelkilii Şefik İnan'ın, 

Otelcilik, Miotelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi (2/576) (İçişleri, ıSanayi, Başın -
Yayın ve Turizm, Ticaret ve Plân ko'mıiisjyion-
1 a rina) 



BÎRÎNCt OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : BaşkanveMli MefcM Keskin 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ydklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, görüşme

lere başlıyoruz. 
Muh'terem arkadaşlar, sunuşlarımıza geçi

yoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2. — C. Senatosu Afyon Üyesi Rasim Han-
cıoğlu'nun, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandfğı 

±% — Gayrimenkul kiralar hakkındaki 6570 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir bend ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının, Genel Kurulun 119 ncu Birleşimin-
de «Bina kiraları hakkındaki kanun tasarısı» nı 
görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona ha
valesine dair Plân Komisyonu Başkanlığı tez
keresi (3/694} 

BAŞKAN — Tedkereyi okuyoruz': 

Millet Meclisi Yüksek 'Başkanlığına 
Gayrimenkul kiraları hakkındaki 6570 sa

yılı Kanunun 3 noü maddesine bir Ibenid ve bu 
kanuna geçici bir maıdde eklenmesine dair ka
nun tasarısının komisyonumuzda mîüıaakcresi 
esnasında; 

Bina kiraları hakkında kanun tasarısının 
Yülksek Me'C'liıso inltikal ederek bir geçici ko
misyonda müzakere edildiği anlaşılmış ve a|y-
rıca da 'tadili fetenen madde hakkında Anaya
sa Mahkemesinin bir ipltal kararı mevıculdoldu-
ğu da diıklkate alınarak kanun tasarısının ge
çici kloımisyonda ana kanunla 'birleştirilerek mü
zakere edilmesi uygun ,gönülm%'tıür. 

Dos/yanın ilişik 'olarak sunulduğunu sayıgıy-
le artz ederim. --i0F' 

Bıültçe ve Plân Kam. Bask. 
Haltaıy 

Sekip înal 

. BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum.: Ka
bul edenler... Etnıiyemler... Kabul edilmiştir. 

Kanununun geçici 65 nci maddesinin ikinci 
bendinin son fıkrasından sonra bir fıkra daha 
eklenmesine dair kanun teklifinin geri verilme
sine dair önergesi (2/222, 4/249) 

BAŞKAN —• önergeyi dkultuyoram. 

Millet Meclisi Yülksek Başkanlığına 
2/222 esas sayılı, 5434 sayılı Borçlanma (Ka

nununun geçici >6'5 nci maddesinin ikinci ben
dinin son fıkrasından sonra bir fıkra daha ek
lenmesine dair kanun teklifimi Bütçe ve Pllâu 
Kjornisy onunda verilen tatmin edici izahat kar
şısında ıgeri alıyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını saygılarımla 
arz ederim 

O. Senatosu Afyon Karalhisar Üyesi 
Dr. Rasim Haneıioğlu 

BAŞKAN — Henüz gündeme alınmadığı 
için oylamaya liüzum yokltur; geri verliılımiişltir. 

3. — Amerika'dan ithal edilecek olan 33 Di
zel - Elektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda 
kurulan Araştırma Komisyonunun görev süresi
nin uzatılması hakkında Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi (3/695) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Amerika'dan iıthal edilecek 33 dizeli elektrik 

l'okioımirttıiıfinin ihalesi mevzuunda bilgi edinmek 

— 201 — 



M. Meclisi B : 135 
ve aydınlığa kavuşmak üzere İçtüzüğün 177 
ııci maddesi ıgereğinıce kurulması kalbul ©dilen 
Araştırma Komisyonumuz çalışmalarını henüz 
ıSonuçlandıramadığından görev süresinin bitimi 
tarihinden ütilbaren onlbeş gün daha uızatıilm ası
nı arz ve teklif ederiz, Saygılarımla. 

Komisyon [Başkam 
iSİrt 

Adü Yaşa 

BAŞKAN — Komisyon çalışmasını 'bitireme
diği için görev süresinin îb'iitimi tarihinden üti
lbaren 15 günlük ımeihil istemektedir. Oylarını-
m (Sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiy enler... 
•15 ıgimlüik mehil verilmesi kalbul edilmiştir. 

4. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe benzer 
uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırılmasına 
dair ek sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı (1/350) (S. 
Sayısı: 110) 

5. — «Hususi kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiyesinin 

1. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5.1.1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, ' Konya Millet
vekili Fakih. özfakih ve Edirne Milletvekili İl
hamı Ertem'in, 4.2.1957 gün ve 6900 sayılı 
Mâlûlliyet, İhtiyarlık ve ölüm Kanununa ek,ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (S. Sayısı: 338) (1) 

BAŞKAN — Sosyal sigortalar- kanunu ta-
ısanlsının .görüşmesine devam ediyoruz Komis
yon /buradadır. 

30 men maddeyi 'okultuyorum. 

Meslek (hastalığının incelemmelsi 
ıMADDE-30. — Meslek hastalığı ile ilgili Ibil-

dirmieler üzerine gerekli incelemeler doğrundan 
dıoğruya Kurumea yapılır. , 

(1) S. Sayısı 338 olan basmayazı 128 nci 
Birleşim tutanağı sonundadır. 
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tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlasmanın onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı (1/348) 
(S. Sayısı: 287) 

6. — Hazinenin ve İktisadd Devlet Teşeb
büslerinin bîr kısım borçlarının tahkimi hakkm-
daki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı (1/393) (S. Sayısı: 241) 

7. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankara/da 
yaptırılacak merkez binası için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun 
tasarısı (1/412) (S. Sayısı: 257) 

BAŞKAN — Göçen hirl'eşimde nisap temin 
edemediğimiz için (bugün tekrar hu tasarıları 
açık oylarınıza arz ediyoruz. Yuvarlaklar sıra
lar arasında dolaştırılacaktır. Arkadaşların oy
larını ıkullanmailarıhı rica .ejderiz. 

Bir saat kanunların müzakeresinle devam 
edeceğiz, Yüksek Meclisin aldığı karara uya
rak ıbir saat sıonunda da sorulara geçeceğiz. 

İBAŞKAN — Söz istiyen... Buyurun Sayın 
önal. 

ÎHSAN ÖNAL (İçel) — Muhterem arkadaş
larım, 30 ncu madde meslek hastalığı ile ilgili bil
dirmeler üzerine gerekli incelemelerin doğrudan 
doğruya kurumca yapılmasını âmirdir. Anayasa
mızın, sosyal adaletin demokratik bir düzen için
de geliştirileceği ve Hükümet programı ile 5 Yıl
lık Kalkınma Plânında yer alan meslekî teşekkül
lerden faydalanacağı şeklindeki taahhüt ve temi
nat ile bağdaştırmak pek mümkün olamıyacağı 
kanaatindeyim. 

Diğer taraftan işverenin sorumluluğu mevzuu-
bahis olunca kanun tasarısının 140 ncı maddesiyle 
de ağır para cezasına çarptırılarak manen ve mad
deten çok ağır tecziyesi tarafına gidilmektedir. 

Böyle bir durum karşısında kurumun tek ta
raflı hükme varması veya böyle oldukça mesuli
yeti i ve mesuliyetli olduğu kadar da kabili müna
kaşa itirazları mucip durumlar yaratacak bir hu
susun mesuliyetini tek taraflı kurumun üzerine 
alması mahzurludur da. Onun için bu inceleme
nin Kurum Başkanlığında en üst işçi ve işveren 
mümessillerinin iştirak edeceği bir komitede ince-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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lenmesi doğru olur. Nitekim iktisadi Devlet Te
şekkülleri ve iştiraklerinin reorganizasyonu Ka-. 
nunu görüşülürken Yüksek Meclisiniz İsrarla; işçi 
mümessillerinin mesuliyete iştirak ettirilmesi te
zini müdafaa etmiş ve kabul edilmişti. Burada 
mevzuubahis olan husus ondan daha fazla bu teş
riki mesaiyi ve mesuliyeti paylaşmayı icabettirir. 
Çünkü burada Sigorta Krumu, Devleti temsil 
ederken, bu Kurumun her türlü malî külfeti işçi 
ve işveren üzerindedir ve Devletin bu sosyal hik
metlerin ifasında tek bir kuruşu bile yoktur. Hal 
böyle olunca, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve işti
raklerinin reorganizasyonu Kanununda işçilere 
tanınan iştirak ve murakabe hakkı burada da ta
nınmalıdır. Burada hiçbir taraf için en ufak bir 
kayıp ve mahzur mülâhaza edilemez. Çünkü bu 
inceleme bir kurulda yapılacağına göre, bunun uz
manlarından iki tanesinin işçi ve işvereni temsilen 
bulunmasını gayet tabiî karşılamamız gerekir ve 
Hükümetin de bunu müspet karşılıyacağmı ümi-
detmekteyim. Bu şekilde diğer tarafların temsil 
edilmesiyle melhuz tereddüt ve şüpheler orta
dan kalkmış olacak ve en mühimi de mesuliyet 
paylaşılmış olacak. Bu husustaki değişiklik öner
gemi takdim ediyorum. Yüksek Meclisinizce ilti
fat buyurtılursa buna Hükümetin de katılacağı 
ümit ve temennisindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kanun 
tasarılarına oylarınızı kullanmadan lütfen salon
dan ayrılmayınız. Biliyorsunuz ki, iki birleşim
dir bu tasarıları çıkaramıyoruz. Yuvarlaklar sı
ralar arasında dolaştırılmaktadır. 

Madde hakkında başka söz istiyen var mı? Bu
yurunuz, Komisyon... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (İzmir) — Sayın İhsan önal arkadaşı
mızın, 30 ncu maddedeki kurum tarafından doğ
rudan doğruya yapılan incelemeye işçi ve işveren 
temsilcilerinin de katılmasını derpiş eden teklifi
ne komisyonumuz iştirak etmemektedir. («İşite
miyoruz» sesleri.) Sayın önal arkadaşımızın 30 
ncu maddedeki; kurumca doğrudan doğruya ya
pılan tıbbi tetkik ve incelemeye işveren ve sigor
talı temsilcisinin de katılması hakkındaki tekli
fe Komisyonumuz iştirak etmemektedir. Evvelâ 
sayın arkadaşlarım, Kurumun idaresinde işçi ve 
işveren temsilcileri vardır. Kurumun bünyesin
de işçi ve işveren temsilcisinin bulunduğu açık
tır. Kaldı ki, 30 ncu madde sadece tıbbi incele-
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meye inhisar eden bir maddedir. Ayrıca 30 ncu 
madedeki tıbbi incelemeyle tatmin edilmiyen ta
rafların Yüksek Sağlık Kurulu nezdinde bu neti
ceye itiraz etmesi mümkündür. Ve Yüksek Sağlık 
Kurulunda, 129 ncu madde tetkik edildiği za
man, işveren kuruluşu tarafından seçilecek bir 
hariciye uzmanının ve aynı zamanda en yüksek 
kademeli işçi kuruluşu tarafından seçilecek bir 
dâhiliye uzmanının Yüksek Sağlık Kuruluna ka
tılacağı da belirtilmiştir. Bu itibarla önergesinin 
reddini saygiyle rica ederim. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Buyurun, Sayın 
Zeytinoğlu. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, biraz evvel konuşan İhsan önal 
arkadaşım çok yerinde bir mevzua temas ettiler. 
Sayın Komisyon Sözcüsü, buna itirazın da kabil 
olduğunu zikrettiler ve bir sıhhi incelemedir de
diler. 

Arkadaşlarım, en nihayet bir mevzua itiraz, 
gayet tabiî, vardır. Ama her mevzuu itiraza gön-
dermektense itiraza gitmeden evvel meseleyi ta-
mamiyle halletmek daha yerinde olur, kanaatin
deyim. Herşeye itiraz, itiraz bütün işleri sürün
cemede bırakmakta ve formalitelere boğmaktadır. 
Bir kanun yapılırken kabilse, itirazsız şekilde 
yapmak, o maddeyi tedvin etmek daha iyi olur, 
kanaatindeyim. 

Bu, meslek hastalığı ile ilgilidir, arkadaşla
rım. Gerekli incelemeler doğrudan doğruya Ku
rumca yapılır deniyor. Ama bu incelemelerden. 
mütevellit netayiç yalnız kuruma münhasır de
ğildir. Binaenaleyh bu incelemeden mütevellit 
netayiç kime matuf ise onların da o heyette bu
lunması çok yerinde olur kanaatindeyim. Bu ne
tayiç işçiyi de alâkadar eder, işvereni de alâka
dar eder. Böyle Ibir incelemede işçi temsilcisi ile 
işveren temsilcisinin bulunmasında ne mahzur 
vardır bilmem. Kurum bu işi ele "aldığına göre 
Kurumun başkanlığında böyle tbir teşekkülün 
kurulması daha iyi netice verir kanaatindeyim. 
Bu bakımdan İhsan önal arkadaşınım dediği gi
bi, Kurumun başkanlığında işçi ve işveren tem
silcilerinin de iştirakiyle inceleme yapılırsa, bu 
iş, itiraza da mahal kalmadan halledilir. Bu ba
kımdan ben de İhsan önal arkadaşımın fikirle
rine iştirak ediyorum.. Bir önerge de hazırla-1 

mistim. Bu incelemenin işçi ve işveren temsilci
leriyle birlikte, kurumun başkanlığı altında işçi 
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ve işveren temsilcilerinin iştirakiyle yapılması 
ileride pek çok itirazları önlemiş olması "bakımın
dan ve Anayasamızın da emirlerine uymuş ol
mak bakımından, ki tarafların bu gibi tetkikatta 
'bulunmaları bakımından çok iyi netayiç verece
ği kanaatiyle önergemi takdim ediyorum. Mec
lisin de kabulünü arz ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayfcam. 
SUPHİ BAYKAM (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, 30 ncu maddede değişiklik isti-
yen arkadaşlarımın fikirlerini isabetli 'görmüyo
rum. Peşin olarak kanaatimi arz edeyim. Ve 
bunda bir fayda da mülâhaza etmiyorum. Bir 
işçi, ben meslek hastalığına müptelâ oldum diye
cek. Bu inancın içinde müracaatını yapacak ve 
Sigortanın ilgili doktoru, evet, 'bu meslek has
talığıdır derse, mesele yok. Değildir derse ya
pılacak olan şey gayet basit. Bu istikamette da
ha üst merci olan tıbbî kurul bu mevzuu inceli-
yecektir. Şimdi bunun doktor heyetlerinin dı
şındaki bir incelemesi ne olabilir ki; bu istika
mette, işveren ve işçi de beraber meslek hastalı
ğı mıdır, değilimdir? Diye ayrı bir inceleme eki
bi teşkil etme yoluna gidelim? Kaldı ki; biraz 
evvel Kom'isyon sözcüsünün de ifade ettiği ıgibi 
Kurumun bünyesinde 'bizatihi yönetimine işve
ren de, işçi de, iştirak etmiş bulunmaktadır. İş
veren ve işçinin iştirak ettiği ve denetlediği bdr 
organ çalışırken elbette birtakım yolsuzluklar, 
haksızlıklar, Mievzuubahis olduğu zaman bunun 
tedbirleri de birlikte alınabilir. Ama hu istika
mette tamamen tıbbî olan 'bir meselede, doktor 
olan arkadaşım, işçi veya işverenin ne gibi bir 
fayda sağlıyacağını hakikaten izah etmiş olsay
dı, ben de çok memnun olacaktım, bundan tat
min edilmiş olacaktım. Ama, mümkün oknıyan 
bir neticeye ulaşabilmek için, böyle bir işçi ve 
işvereni sıyanet ediyor ve peşin itirazları önlü
yor havası içinde yapılan teklifin pratik bir 
önemi olduğuna da kaani değilim. Çünkü bu 
takdirde daha işin başında hekimin vereceği 
kararı, işçi ve işveren arasımda tertibettiğimiz 
bir üçlü ekibin yapacağı çalışmalarla biz peşin 
olarak güçleştirmiş olacağız. 

Bu itibarla Hükümetin ve Komisyonun ge
tirmiş olduğu teklif son derece yerindedir, pra
tiktir. Ve tıbbî bakımdan izahı mümkün, netice
leri bakımından işçinin lehine ve hiçbir zaman 
hiçbir hekimin veya Sağlık Kurulunun kesin 
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olarak bile bile işçi aleyhine bir karar almıya-
cağı düşünülürse Kurumun ve işçinin müşterek 
menfaati lehinde olduğu inancındayım. Kabu
lünü rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun İhsan bey. 
İHSAN ÖNAL (İçel) — Çok muhterem ar

kadaşlar, Komisyon sözcüsü cevap verirken esa
sen Kurumun bünyesinde işçiyi temsil eden şa
hıslar mevcuttur dedi: Bu yalnız Yönetim Ku
rulunda vardır. İşçi Sigortaları Kurumunun ku
ruluş Kanununun 10 ncu maddesine göre; yö
netim kurulu bir başkan ve tabiî üye oları genel 
müdürle birlikte 8 üyeden teşekkül eder. Yâni 
dokuız kişi oluyor, Başkan ve iki üye Çalışma 
Vekâletimin, Ibir üye de Maliye Vekâletinin tek
lifleriyle Bakanlar Kurulunca tâyin edilir. Bu 
şekilde beş kiyi Hükümet tarafından tâyin edil
miş oluyor. İşveren ve işçiyi temsil edecek iki
şer üye de genel kurula 'gelmiş olan işçiler ve 
işverenler tarafından aralarında seçilecek. Şu 
halde işçiyi temsilen orada bir mütehassis dok
tor bulunmayabilir. Bu işçilerden her hangi bir 
kimse olabilir. 

Bendeniz, önergemi verirken «bir komitede» 
dedim; bu komite bir sağlık komitesi olacak ta
biî, Ama bâzan sağlık mütehassısları haricinde 
teknik mütehassıslara da ihtiyaç gösterilebilir. 
Bu itibarla bir sağlık kurulu demedim, bir ko
mitede dedim. Meslek hastalıklarının incelenme
sinde bâzan öyle haller olabilir ki, doktorların 
da mütalâası haricinde teknik elemanların bâzı 
bilgilerine, fenni kanaatlerine müracaat edilmek 
icabeder. Bu hallerde mütehassıs doktor haricin
de icabında bir eczacı diğer bir teknisyen bulun
ması lüzumu hâsıl olabilir. O itibarla teknik bir 
komisyonda dedim. Fakat bu tabiî ki '% 90 bu
rada mütehassıs doktorlar bulunacaktır. 

Ancak üzerinde ısrarla durduğumuz nokta 
şudur: Meslek hastalıkları, oldukça hattâ mes
lektaşlar arasında bile kabili .münakaşa, bâzı 
noktalarına itiraz edilebilen noktaları olan bir 
mevzudur. Bu böyle olunca meslek hastalığı iddi
asında bulunan bir işçinin kendisini temsilen ve 
işyerini temsilen bir mütehassısın komitede ve
ya bu sağlık kurulunda bulunması elbetteki bu 
gibıi tereddüt ve şüpheleri ortadan kaldıracak
tır. Yine biraz evvel Hükümetin 5 Yıllık Plânda 
ısrarla üzerinde durduğu ve özel teşebbüsü de : 

bu ıgibi hallerde mesuliyete iştirak ettirilmesi 
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noktası üzerinde durmuştum. Bilhassa bu nokta- ı 
dan da tezimi 'müdafaa etmek isterim. Netice 
'itibariyle zamanımızı fazla israf •etmek işitemi
yorum; kanaatimce, işçi ve işyerlerini temsilen 
gerek sağlık kurulunda, gerek komitede birer 
kişinin bulunması, hem işyerlerini ve hem de 
işverenleri fazlasiylc memnun edecektir. Bu su
retle şüphe ve tereddüde yer bırakılmıyacaktır. 
Hürmetlerimle. 

•BAŞKAN-— Hükümet adına. Sayın Umum 
Müdür. 

HÜKÜMET ADINA İŞÇl SİGORTALARI 
KÜRÜMÜ GENEL MÜDÜRÜ ŞÜKRÜ SOY-

, KAN — Efendim, Sayın ihsan önal'm prensip 
itibariyle meslek hastalıklarumn doğrudan doğ- I 
rüya İşçi Sigortaları Kurumu tarafından son 
karara bağlanmasının doğru olmıyacağı husu
sundaki mütalâası yerindedir. Ancak, kanunun 
heyeti umumiyesini nazarı itibara alırsak, bu 
kanunda sağlanmıştır. «Evvelâ kabul buyurmuş 
olduğunuz 11 nci madde, meslek hastalıklarını 
şu şekilde tarif ediyor: «B) Meslek hastalığı, 
sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tek
rarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları 
yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık; 
sakatlık veya ruhi arıza halleridir. 

Bu kanuna göre tesbit edilmiş olan hastalık
lar listesi dışında her hamgi bir hastalığın mes
lek hastalığı sayılıp sayılmaması üzerinde çıka
bilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek 
Sağlık Kurulunca karara bağlanır.» 

•Şu halde bir liste hazırlanacak, bu listeye 
göre, doktorun teşhis ettiği hastalık liste içinde 
ise meslekî hastalık denecek. Liste içinde değil
se o takdirde Yüksek Sağlık Şûrası karar vere
cek. 30 ncu madde doğrudan doğruya doktorun 
muayenesi neticesinde teşhis edeceği hastalığın 
bu listeye dâhil Ibir hastalıik olup olmadığı hu
susunu incelemekten ibarettir. Eğer sigortalı; 
hekimin kararma itiraz ederse Sağlık Kurulun
dan geçecektir. Sağlık Kurulu da sigortalının 
aleyhine bir karar alırsa, 109 ncu maddenin 
hükmüne ıgöre; ki bu madde ileride gelecektir, 
sigortalının Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz hak
kı mevcuttur. Yüksek Sağlık Kurulunda ise; 
gerek en yüksek işveren müessesesinin gerekse 
en yüksek kademedeki işçi müessesesinin birer 
temsilcisi mevcuttur. ıBu kurul tamamiyle bita
raf kimselerden teşkil olunacaktır. İcabında tek- | 
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nik elemanların da mütalâalarından faydalanıla
bilecektir. Bu vaziyet karşısında işçi Sigortaları 
Kurumunun alabileceği hiçbir karar mevcut de
ğildir, itiraz merciine tasdik edilmedikçe. O ba
kımdan bir endişeye mahal yoktur, tahmin edi
yorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Değiş
tirge önergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bu maddenin : 
Madde 30. — Meslek hastalığı ile ilgili bildir

meler üzerine gerekli incelemeler Kurumun baş
kanlığında en üst işveren ve işçi teşekküllerinin 
göndereceği temsilcilerle teşkil olunacak bir ko
mitede tesbit olunur. 

.Şeklinde değiştirilmesini arz ve rica ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Başkanlığa 
Sosyal Sigortalar Kanununun 30 ncu madde

sinin aşağıda yazılı şekilde düzeltilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Yeli Başaran 

Madde 30. — 
Meslek hastalığı, ilgili bildirmeler üzerine 

ıgerekli incelemeler Kurumun başkanlığında en 
üst işveren ve işçi teşekküllerinin göndereceği 
temsilcilerle teşkil olunacak bir komitede tesbit 
olunur. 

«-
Millet Meclisi Başkanlığına 

30 ncu maddenin, meslek hastalıklarının ih
barı üzerine gerekli incelemelerin yalnız ve doğ
rudan doğruya Kurumca yapılmasını âmir hük
mü Anayasamızın sosyal adaletin demokratik 
bir düzen içinde geliştirileceği hükmü ve beş 
yıllık kalkınma plânında, üzerinde önemle du
rulan «meslekî teşekküllerden faydalanılacağı» 
teminatı ile bağdaşamıyacağmdan maddenin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

İçel 
ihsan önal 

Madde 30. — Meslek hastalığı ile ilgili bil
dirmeler üzerine gerekli incelemeler kurumun 
başkanlığında en üst işçi ve işveren teşekkülle-
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rinin temsilcilerinden kurulu bir komitede ya
pılır. 

BAŞKAN — önergeleri yeniden okutup oy
larınıza sunacağım. 

İHSAN ÖNAL (leçl) — önergelerin üçü de 
aynı mahiyettedir. 

BAŞKAN — Okutalım efendim. 
-(Aziz Zeytinoğlu'nun önergesi tekrar okun

du.) 

BAŞKAN — Sayın Veli Başaran, Sayın 
önal, siz de aynı mı düşünüyorsunuz? (Ayni 
aynı sesleri) 

Her üç önerge de aynı mahiyettedir. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunacağım. Komisyon ka
tılıyor mu? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (izmir) — Katılmıyoruz efendim. . 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 29 a karşı 49 oyla önergeler 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

28 nci madde Komisyondan gelmiştir, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Heyetin gösterdiği lüzum üzerine 

Komisyonumuzca geri alman 28 nci madde, ek
li kâğıtta görülen şekilde değiştirilmiştir. Say
gı ile sunulur. 
" „ Geçici Komisyon Sözcüsü 

izmir 
'j "r ' Şeref Bafcşık 

Meslek hastalığını bildirme 
Madde 28, — işveren, bir sigortalının mes

lek hastalığına tutulduğunu öğrenirse bunu, 
Örneği Kurumca hazırlanan haber verme kâğıdı 
ile ve Öğrendiği günden başlıyarak iki gün 
içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 

Bu yükümü yerine getirmiyen veya haber 
verme kâğıdında belirtilen bilgiyi kasten eksik 
veya yanlış bildiren işveren hakkında 27 nci 
maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

Durumu, 18 nci maddenin ikinci fıkrasına 
uyan kimse, alacağı hekim raporu ve gerekli bel
gelerle doğrudan doğruya Kuruma müracaat 
eder. 

11. Ö . İ§63 6 : 1 
BAŞKAN — Komisyondan tadilen gelen 

madde hakkında söz istiyen arkadaşımız var mı? 
Buyurun Sayın Balım. 

ALI İHSAN BALIM (İsparta) — Muhte
rem arkadaşlar; Komisyonun yeni getirdiği 
madde eski maddenin hemen hemen aynıdır. Bel
ki bir «kasten» kelimesi ilâve edilmiş. Dün 
bendeniz, 28 nci maddenin 1 nci fıkrasında bil
hassa hekimlik mesleki bakımından fevkalâde 
acayip gelen bir kaydın kaldırılması hususun
da söz istedim, fakat, madde Komisyona tevdi 
edildiğinden, görüşlerimi Komisyona yazılı 
olarak bildirmiştim. 

Mevzu şudur arkadaşlar : «işveren sigorta
lının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenirse» 
deniyor. Arkadaşlar, bir hekim olarak hemen 
şunu beyan edeyim ki, bir şahsın hastalığının 
meslek hastalığı olup olmadığını tâyin ve tes-
bit etmek, bazan değil bir hekim, beş on heki
min iştirak ettiği sağlık kurullarınca dahi müm
kün olmaz. Meselâ kömür madenlerinde çalışan 
bir işçi tasavvur ediniz. Tüberküloza duçar ol
muştur. Bunun tüberküloz mu veya sliko tüber
küloz mu olduğu yani işçinin iş yaptığı yerdeki 
tozların inholationundan mütevellit bir akci
ğer za'fı üzerine eklenmiş bir tüberküloz mu ol
duğu, yoksa doğrudan doğruya akciğer tüber
külozu mu olduğu hususunu temyiz ve tefrik et
mek kolay bir şey değildir arkadaşlar. Bir he
kim için dahi o kadar güç olan bu meselede, 
işverene sigortalının meslek hastalığına tutul
duğunu öğrenmesini yüklemek bence insafsızlık
tır. Diyelim ki; işveren, sigortalının hastalığını 
haber alıp bildirsin. Güzel! Ama meslek hastalı
ğına tutulduğunu, işveren bilecek mi? Bu müm
kün değil, işçisinin hasta olduğunu bilir ama 
meslek hastalığına duçar olduğunu nasıl bilsin? 
Bu fıkra aynen muhafaza edilirse, ben eminim 
ki, tıp otoritelerinin dahi hayret edecekleri bir 
ucube olacaktır. Bu hususun bilhassa göz önüne 
alınmasını hürmetle arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Naci Güray. 
NAOt GÜBAY (Elâzığ) — Muhterem arfca-

daş'larum, 28 nci maddenin 1 nci fıkrasında 
bulunan «işveren b'ir-^iigortalıının meslek hasta
lığına tutulduğunu öğrenirse» tâbirinin bura
da tavzihinde fayda vardır. Han/gi meslek has
talığına tutuilduğunuı öğrenmek helkim ıraporu 
ile sabit olur. Binaenaleyh, «komisyon {sözcüsün-
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'den istirham ediyorum; bu hususu zapta ge- I 
çirsim ve 1 inci fıkra da aydınlanmış olsum. An
cak dünkü birleşimde 28 mci madde üzerinde 
muhtelif önergeler verildi. Komisyon, bu mad
deyi yeniden tedvin ıctmek içim geri aldığımdan 
dolayı, madde üzerinde .konuşmak hakkımızdır. 
Bendemte, dünkü itirazi'mızda da arz etmiştim, 
bu maddenin 18 nci madde ile alâkası vardır. 
.18 mci1 maddenin son fıkrasının düzeltilmesi hu
susu da yüksek komisyona verilmişti. Gönül 
arzu ederdi ki, daha evvel verilmiş olan 18 nci 
maddemin ikinci fıkrası düzeltilmiş ve bu şe
kilde 28 mci madde ile olan irtibatı da temin 
edilmiş olsum. 18 .nci maddemin ikinci fıkrası, 
meslek hastalığı, sigortalı olarak çalıştığı ve 
böyle bir hastalığa sebebolacak işlerden ayrıl
dıktan sonra meydana çıkmışsa sigortalımın 
bu kanunla sağlaman yardımlardan yararlana
bilmesi için eski işimden fiilen aynim asiyi e 
hastalığım meydana çıkması arasımda üç yıllık 
bir müddetin geçmiş olması lâzımdır, şeklinde 
bir fıkra vardır. Biz §u esbabı mucibe ile bu 
fıkrayı kabul etmedik, reddettik. Dedik ki, 
her hangi bir hastalığım iş ve (meslek hastalığı 
mı olduğu 3 yılda, 5 yılda 'anlaşılabilir, bumu 
kanunla tâyin etmek tıbba müdahale olur de
dik ve Yüksek Heyetimiz bunu komisyona iade 
etti. Bu maddemin, ikinci fıkrası bu merkezde 
iken, 28 nci maddenin 'som fıkrası; durumu J 
18 mci maddenin ilkindi fıkrasına uyan kimse 
dediğine göre, evvel emirde 18 .nci maddenin 
son fıkrasının düzeltilmesi ve ondan sonra bu 
maddemin son fıkrası üzerimde mütalâa ve mü
zakerelerin .açılması lâzımgelir. Gönül arzu 
ederdi ki, komisyon iki maddeyi birden alsın 
ve hu yekdiğerine zıt olan hususları kaldırsım. 
Maruzatım, bu maddenin geri alımmasiyle, 18 
mei madde ile birlikte huzurunuza getirilmesi
dir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN ı— Buyurum Sayın Baykam,. 
ıSUPHl BAYKAM (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım; bu madde ile işverene yükleni
len bildirme mükellefiyeti gerçekten, bir ba
kımdan önemlidir. Bir işveren, yamında çalı
şan bir kimsemin meslek hastalığına müptelâ 
olup olmadığını kendiliğinden bilemez. Arka
daşımızın ifade ettiği gibi, bumun son derece 
ihtisas istiyen ve hazam da kurulları da yanıl
tan bir komu olduğunu kabul ediyorum. Ancak, 
maddemin umumi tedvin şeklinde «bumu öğre-

11.9.1963 0 : 1 
mirse» dendiğime göre aslımda kendisimin bu 
endişesini biraz hafifletmiştir. Kendisi tetkik \̂  
edip bulursa mânasında değildir. Maniıafih, 
buma bir vuz,uh vermek icabetmektedir. Bu 
«öğrenirse» kelimesinden sonıra «öğrenir veya 
durum kendisime bildirilirse» diy« bumu tavzih 
etmek yani resmen muttali olursa ya da vazi
yet kendisine bildirilirse, «semin yanında çal> 
şan falanca meslek hastasıdır diye durum ken
disine bildirilirse» şeklimde kelline eklenmek su
retiyle bu hususu halletmek mümkün* olur. Bu 
suretle madde vuzuha kazanımış olur, kanaa
tindeyim. Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KÖMUSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (İzmir) — Efendim, Sayın îhsan Ba
lım arkadaşımın ikazını yerinde görüyoruz. Bu 
bakımdan da hu ikazı teyidedenı Sayım Suphi 
Baykam tarafından verilecek önergeye de ko
misyonumuz katılmaktadır. Ancak Sayın Naci 
öüray arkadaşımın 28 mci maddemin son fıkrası 
ile 18 nci maddenin ikinci fıkrasına yapılam atıf 
sebebiyle vâki tenkidini yerinde görmüyoruz. 

Dünkü toplantıda da arz ettim, şimdi de 
arz edeyim; 18 nci maddenin ikinci fıkrası - ki, 
bu madde halen komisyondadır - bir sigorta
lının işyerinden ayrıldıktan sonra meslek has
talığının zuhuru halini derpiş »eder. Ve burada 
bâzı arkadaşlarımız bu fıkrada belirtilen üç yılı 
yetersiz buldular ve bunun 4 - 5 sene sonra zuhur 
edebilecek hastalıkları da içine almasını temenni 
ettiler. Komisyon bu bakımdan maddenin geri 
verilmesini istedi. Ama komisyon, 18 nci mad
denin ikinci fıkrasında müddet ne olursa ol
sun, veya müddet belirtilmeksizin, madde hangi 
şekilde formüle edilirse edilsin 18 nci maddenin 
2 ncj fıkrasının mutlaka muhafaza edilmesin
de zaruret görarektedir. Aksi takdirde sigor
talı lehine hareket edebilmek istenirken alay-
hine hareket edilmiş olur. Çünkü 18 nci mad
denin 2 nci fıkrasının kaldırılması halinde, 
ancak, işyerinde çalışmakta iken meslek hasta- * 
lığına tutulduğu tesbit edilen bir sigortalı bu 
kanundaki imkânlardan faydalanabilir; yani iş
yerinden ayrıldıktan sonra meslek hastalığı
nın zuhur etmesi halinde sigortalının bundan 
sureti katiyede faydalanamaması gibi ciddî bir 
mahzur yaratır. Bu sebeple 18 nci maddendn 
2 nci fıkrasını çıkarmak mümkün olamıyaca-
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gına va esasen Naci Güray arkadaşımızın gö
rüşü de bu istikâmette olamıya cağına göre ne 
surette olursa olsun 18 nci maddenin 2 nci 
fıkrasına atıf yapan bu maddenin 'bu haliyle 
muhafazasında fayda vardır. Kabulünü saygı 
ile rica ederim. 

(BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Turhan Bil
gin sual soracaklar. 

'TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Efendim; 
2 nci fıkrada «kasden eksik veya yanlış bildi
ren» deniyor, «veya kasden yanlış bildiren» şek
linde olması lâzımdır. «Veya kasden yanlış bil
diren» şeklinde buraya 'bir «kasden» kelimesi
nin ilâvesi 'hususuna komisyon iştirak ediyor 
mu? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (izmir) —Bu «Kasden,» kelimesini 
yanlışa da matuf kılmak için. katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN —• Bu «kasden;» kalimesinin ilâ
vesine dair bir önerge verecek misiniz?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (izmir) — Efendim, biz alıyoruz. 
Teklifimizi yapacağız. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon teklifini 
yapacakmış. 

Sayın Balım, sizin önergenizi de bekliyo
rum. 

Buyurun, Naci Güray. 
NACİ GÜRAY (Elâzığ) — Efendim, komis

yonla anlaşamadığım bir nokta var. Bendeniz 
18 nci maddenin ikinci fıkrasının maddeden 
çıkarılması hakkında bir önerge vermiştim. Bu 
önerge Heyeti Umumiyece kabul edildi ve çıka
rıldı. Komisyonun fikri, bu fıkranın kalması 
merkezinde olabilir. Fakat bu fıkranın tekrar 
aynı yere gelebilmesi için Heyeti Umumiyece 
müzakere açılması lâzımdır. Bu bakımdan ko
misyonun «komisyonun fikri budun» şeklindeki 
ısrarı Heyeti Umumiyeyi bağlamaz v? 28 nci 
maddedeki atfı da bağlamaz. Kaldı ki, ikinci 
fıkra komisyon sözcüsünün buyurduğu gibi iş 
sırasında değil, işten ayrıldıktan sonra ancak 
tatbik edilebiliyor. Bu bakımdan 18 nci madde
nin ikinci fıkrası görüşülmeden, 28 nci mad
denin son fıkrasının görüşülmemesi lâzımgel-
diği kanaatindeyim. 

11. 9 . 1963 O : 1 
BAŞKAN — Sayın Üzer, buyurun. 
CELÂLETTlN ÜZER (Eskişehir) — Muhte-

ıvm arkadaşlarım; Naci Bey arkadaşımın fik
rine ben de iştirak ediyorum. Çünkü, atıf ya
pılan madde, hakikaten Naci Beyin söylediği 
gibi 18 nci maddenin 2 nci fıkrası geri alın
mış ve çıkarılması oylamaya konmuş ve ka
bul edilmişti. Şimdi, bu madde katiyet kes-
betmeden 28 nci maddenin buna atıf yapması 
katiyen doğru olmaz. Bu itibarla Naci Beyin 
fikrine iştirak ediyorum. Arkadaşlarımın da 
bunu desteklenmesini rica ederim. 

• BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız 
var mı? Değiştirge önergeleri vardır. Evvelâ 
komisyonunun tashihini okutuyorum. 

«Madde 28. — işveren bir sigortalının mes
lek hastalığına tutuluduğunu öğrenirse veya 
durum kendisine bildirilirse bunun örneği Ku
rumca hazırlanan haber verme kâğıdı ile öğren
diği günden başlıyarak iki gün içinde Kuruma 
bildirmeklo yükümlüdür. 

Bu yükümü yerine getirmiyen veya haber 
'verme kâğıdında belirtilen bilgiyi eksik veya 
kasden yanlış bildiren işveren hakkında 27 nci 
maddenin 3 ncü fıkrası hükmü uygulanır. 

Durum 18 nci maddenin 2 nci fıkrasına 
uyan kimse alacağı hekim raporu ve gerekli 
belgelerle doğrudan doğruya Kuruma müracaat 
edev.ı» 

BAŞKAN — Komisyon, kasten kelimesini 
ilâve etmek suretiyle maddeyi bu şekilde dü
zeltti. 

SUPHİ BAYKAM (istanbul) — Efendim, 
önergemde de bu husus derpiş ediliyordu, öner
geme göre, tashih edilmiş şekliyle okundu. 

BAŞKAN —• Efendim, sizin önergeniz yal
nız buna mı münhasır idi1? 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) — Efendim, 
önergeme göre okundu. 

BAŞKAN — Efendim, müsaadenizi rica ede
yim. Komisyon maddeyi kendisi aldı, kendisi 
düzeltti. Ben burada komisyonun okuttuğum 
maddesinin, filânın, Suphi Baykam Beyin ve
yahut da Turhan Beyin istekleriyle falan 
demedim. Komisyon onların mütalâalarını 
dinledi, maddeyi aldı, «kasten» kelimesini koy
du getirdi, okuttum. Değil mi efendim? Be
yanımda hiçbir hata yoktur. 

Şimdi önergeleri okutuyorum. 
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görüşülmesini arz ve teklif ederini. 

Elâzığ 
Naci Güray 

M. Meclisi B : 135 
Meclis Başkanlığına 

28 nci maddenin 1 nei fıkrasının daha ev
vel şifahen arz ettiğim sebeplerden ötürü şu 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

«Madde 28. — İşveren, bir sigortalının has
talandığını öğrenirse bunu Kuramca hazırla
nan haber verme kâğıdı ile ve hastalığı öğ
rendiği günden bağlıyarak üç gün içinde Kuru
ma bildirmekle yükümlüdür.,» 

İsparta 
Ali İhsan Balım 

Sayın Başkanlığa 
28 nci maddimin, birinci satırına «öğrenirse)» 

kelimesinden sonra «veya durum kendisine bil
di rilirsej» ibaresinin eklenmesini rica ederim. 

İstanbul 
Suphi Baykam 

BAŞKAN — İki değiştirge önergesini dinle-" 
miş bulunuyorsunuz. Ayrı ayrı okutup oyları
nıza arz edeceğim. 

Suphi Baykam arkadaşımızın önergesini 
komisyon nazara alıp tashihini yapmış bulun
maktadır. Tashihi bilginiz-o. sunduk. 

BAŞKAN — Yeni bir önerge geldi, onu da 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen komisyonda bulunan 18 nci madde

nin son fıkrası, 28 nci maddenin son fıkrası ile 
alâkalı bulunduğu için iki maddenin beraber 

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

BAŞKAN — Nihat Diler, burada. Ticaret Ba
kanı, yok. (iölecek .soru gününe bırakıldı. 

NİHAT DİLER (Emmim) — Yanlışlık ol
masın. 

BAŞKAN — Ne gibi Sayın Diler.\ 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Eskiden bir 

defa daha yanlışlık olmuştur. Ben burada oklu
ğum halde yokmuşum gibi gösterilmiştir. 

BAŞKAN — En aykırı teklif budur. Mad
denin beraber görüşülmesi için geriverilmesini 
istiyor. Komisyon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
' BAKŞIK (İzmir) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Naci Güray arkadaşımızın öner
gesine komisyon katılmıyor. Nazara alınma
sını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... 31 oya karşı 33 oyla kabul edilme
miştir. 

Ali İhsan Balım'in önergesini okutuyorum. 
(İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'm 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyorlar mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (İzmir) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 

alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 29 oya karşı 39 oy ile önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir saat sonra so
rulara başlıyacağımızı söylemiştik,. Alman yük
sek kararınızın icabı olarak sözlü sorulara geçi
yoruz. 

BAŞKAN — Yalnışlık Riyasette olmaz, belki 
sizdedir. 

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

BAŞKAN — Aziz Zeytinoğlu, burada. Ticaret 
Bakanı bulunmadığı için gelecek soru gününe 
bırakıldı. 

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

6. — SORULAR VE CEVAPLARI 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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BAŞKAN —• Aziz Zeytinoğlu, burada. Sana

yi Bakanı yok. Sanayi Bakanı bulunmadığı için 
gelecek soru gününe bırakıldı. 

4. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da in§asına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

BAŞKAN — Osman Zeki Oktay! Burada
lar.. Ticaret Bakanı?. Yoklar Ticaret Bakanı bu
lunmadığı işin gelecek soru gününe bırakıldı. 

5. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, 
Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar ilçe ol
maması sebebine dair, sözlü sorusu ve İçişleri Ba
kanı Hıfzı Oğuz Bekata'îiın cevabı (6/551) 

BAŞKAN — Mehmet Kazova? Buradalar. İç
işleri Bakanı?. Buradalar. Soruyu okutuyorum. 

4 . 2 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla rica ederim. 

Tokat Milletvekili 
Mehmet Kazova 

Tokat'ın Pazar bucağının kaza olması için ma
hallen lüzumlu evrakı ikmâl edilmiş olup seneler
dir Bakanlıkta gerekli işlemin yapılmasını bek
lemektedir. Pazar bucağının kaza memurlarının 
mesaisini yapacak Hükümet konağı elektrik, has
tanesi, hastaneye ait iki tane lojmanı, kaymakam 
evi, belediyenin mânevi şahsına ait hamam, me
murları barındıracak kiralık -evleri de mevcuttur. 
Otel, çarşı, pazar bir kaza şeklinde bulunduğunu, 
kasaba içerisinin şimdilik 4 000 küsur nüfusu ve 
umumi nüfusu 20 000 den fazla olan Pazar bu
cağının kaza olmasını sabırsızlıkla beklemektedir. 

Adı geçen bucağın bugüne kadar kaza olma
masına ait sebeplerin izahı. 

• BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI H I F Z I OĞUZ BEKA-

TA (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Muhterem 
arkadaşlar, Tokat Milletvekili Mehmet Kazova 
tarafından verilen ve Tokat İli Turhal ilçesine 
bağlı Pazar Bucağında Kazova adiyle bir ilçe ku : 

rulmaması sebebine dair olan sözlü soru önergesi
ni cevaplandırıyorum. 
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Pazar Bucağında bir ilçe kurulması ile ilgili 

olarak mezkûr bucak merkez muhtarlığının 1949 
yılında yapmış olduğu müracaat üzerine dosya 
açılmıştır. 

1950 yılında Tokat ili yetkili kurulları (il İda
re Kurulu ve Genel Meclisi) Pazar Bucağında il
çe kurulması ile bu bucağın bağlı bulunduğu Tur
hal ilçesinin parçalanacağı ve iktisaden çökeceği 
mucip sebepler ile isteği menfi mütalâa etmişler
dir. Tokat Valiliğinin 1952 yılında vâki teklifi 
üzerine bueak 2 . 6 . 1952 gün ve 3/15142 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile tam teşkilâtlı hale 
getirilmiştir. 

1958 yılında Bucağa bağlı 31 köy muhtarlığı 
müşterek tutanakla bucaklarında Kazova adı ile 
bir ilçe kurulmasını istemişlerdir. Bunun üzeri
ne durum yeniden ele alınarak 5442 sayılı il İda
resi Kanunu hükümlerine göre yetkili kurulların 

"müspet mütalâalarını havi dosya 1959 yılında Ba
kanlığımıza gönderilmiştir. 

Halen Bakanlığımda Anayasanın 115 nci mad
desine uygun bir şekilde mülki taksimatla ilgili 
çalışmalara başlanmış idari bölümler için norm 
tesbiti ve mevcut idari bölümlerin ve isteklerin 
durumu ayrı ayrı inceleme konusu yapılmakta bu
lunmuştur. 

Pazar bucağında bir ilçe kurulma isteği de 
devam etmekte bulunan bu çalışmaların varacağı 
neticeye göre bir karara bağlanacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kazova. 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; içişleri Bakanı Beye
fendinin Pazar bucağının şimdiye kadar kaza ol
maması hakkındaki izahlarını burada kısaca ce
vaplandırmak ve icabeden müdafaayı yapmak ar
zusundayım. 

Pazar bucağı, sözlü soruda da bahsedildiği gi
bi, Tokat'a 30 kilometredir, Turhal'a 30 kilomet
redir. Merkezin 4 bine yakm nüfusu vardır ve bu
gün mülhakatiyle birlikte 20 binden fazla nüfusu 
mevcuttur. Pazar Bucağının bir Hükümet kona
ğı mevcuttur. Bugün bir kazayı idare edecek du

rumdadır. Zannedersem bugün çok kazalarda 
böyle bir Hükümet konağı yoktur. Bir müdür evi 
vardır, kaymakam evi olabilecek durumdadır. 
Pazar bucağının hastanesi vardır ve bu hastanede 
doktorlara mahsus iki tane de lojman mevcuttur. 
Pazar bucağının elektriği vardır, sineması vardır, 
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300 bin litrelik şarap imalâthanesi vardır. Pazar I 
bucağının 121 tane çeşitli esnafı vardır. Pazar bu
cağının iki mahallesi olup her mahallede bir ha
mam vardır. Pazar bucağının 148 bin liralık büt
çesi vardır ve belediyenin de 10 - 15 tane icarha-
nesi vardır; memurları barındıracak kadar. Pa
zar Bucağında kurulan pazar çok kazalarda ku
rulmaz. Ve bu pazara Tokat ili iştirak ettiği gibi, 
Sivas'ın Yıldızeli, Yozgat'ın Akdağ'ı da Cuma 
günleri bu pazara iştirak eder. Bunları fazla iza
ha lüzum görmüyorum. 

Burada Sayın Bakan buyurdular ki; mülkî bir 
taksimat yapılacak ve o zamanda Pazar Bucağı
nın kaza olmasını nazarı itibara alacağız, öyle an
ladım. Şimdi görüyoıuz ki; mülki taksimat naza
rı itibara alınmadan Taglıtarla'da bir kaza kuru
luyor. Meselâ daha evvelki gün Bozkurt'taki ka
zanın Abana'ya gelmesi hususunda bir emir ve
riliyor ve komisyonda bu emir reddediliyor. Ve 
bilâhare ususi bir emirle Abana tekrar kaza olsun 
deniyor. Bunun yine komisyonda müzakeresi de
vam ediyor. Bu böyle devam ederken, Pazar nahi
yesinin bucak iken kaza haline gelmemesi ve kaza 
olamamasının sebebini bir türlü anhyamıyorum. 
Demek ki, dün olduğu gibi, hususi emirlerle, iki 
dudak arasından kanunların çıktığı zaman gibi, 
hâlâ bugün de bu alışkanlık devam edip gelmek
tedir, arkadaşlarım. Bugün hususi emirlerle na
hiyeler kaza olursa sosyal adalet ve demokrasiyle 
bu hareket bağdaşabilir mi arkadaşlar? 

Sözlerime son verirken arkadaşlarım, şuna da 
işaret etmek isterim; bugün bir arkadaş burada 
bir sözlü soru veriyor ve görüşlerini arz ediyor. 
Bakanların konuşmaları, sözleri en ufak teferrua
tına kadar hulasaten radyoda bahis ediliyor. Ama 
bir milletvekilinin buradaki konuşmaları radyoda 
ya bir kelime, ya da iki kelime ile bahsediliyor. 
Efkârı umumiyede zannediliyor ki, burada bir 
miletvekili bir sözlü soru talebiyle seçmenlerine 
selâm gönderiyor. Halbuki böyle değil, arkadaş
lar... Dün nasıl milletvekillerinin konuşmaları ay
dınlığa çıkmayıp da karanlıkta kalıyordu ise, bu
gün de zannedersem aynı şekilde olmaktadır; ya 
bir dala takılıyor, ya da bir göle dalıyor, arkadaş
lar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. | 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BE- ı 

KATA (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Muhte
rem arkadaşlar, Sayın Kazova arkadaşımız eğer | 

x - 2 
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keyfî bâzı takdirlerle kazalar yapılıyor sözünü 
sarf etmemiş olsalardı, huzurunuza çıkmıyacak-
tım. Keyfî takdirlerle kazaların ihdası devri 
geçmiştir. Esasen o cins takdirlerin ömrünün ki- . 
sa olduğunu, o cins takdirlerle yapılmış olan 
kazalara kaymakam bile bulamamak sıkıntımı
zın devam ettiğini biliyorsunuz. Ben, misal ola
rak verdikleri bir noktayı cevaplandırırsam 
bir keyfî takdirin de bahis konusu olmadığını 
daha çok anlamış oluruz. Bizzat, arkadaşımız 
der ki; Kazova'nın merkez nüfusu 4 000 dir. 
Ama hamamı var, binası var. Bütün kazanın 
nüfusu köyleriyle toplandığı zaman, kendilerinin 
verdikleri takrirdeki rakamı aynen kabul ede
rek söylüyorum, 20 bin imiş. Taşlıtarla ile ilgili 
kaza konusunu bu iki rakamın ölçüsü içinde ve 
bir de münasebetini getirerek, bir nokta ile mu
kayese ederek arz edersem, bu misalin bununla 
çürütülemiyeceği ve beraber gidemiyeceği anla
şılır. Pazar'ın hemen yanıbaşında Turhal vardır. 
1949 dan beri bu kaza talebi gelmiş gitmiş, 14 
senedir böyle devam etmiş. 14 senedir 3-5 köy 
istemiş, Turhal istememiş. Falan köyler mazbata 
yapmışlar, ötekisi aksine mazbata yapmış. Ve 
14 senedir bunun bir neticeye bağlanamamış 
olmasının sebebi, bizatihi dâvanın fevkalâde 
kuvvetli olmayışının bir ifadesidir. 

Bununla beraber, bütün talepler arasında bu 
mevzu da incelenmekte ve yarın kabul edilecek 
normlara uygun olduğu takdirde, buranın da 
bir kaza olması fikri ele alınmış olacaktır. 

Taşlıtarla'nın durumuna gelince : İstanbul'- , 
un bir parçası olan bu yerde bugün tam 150 bin 
rakamına yakın insan oturuyor. Biz norm diye 
hangi ölçüyü kabul edersek edelim; bu, ölçünün 
üzerine çıkıyor ve bir hayli de taşıyor. Bunun 
yanıbaşında, istanbul'un birçok hususiyetlerini 
taşıyan bir sosyal bünyeyi de muhafaza ediyor. 
Bünyenin tazyiki takdirin üstüne çıkan bir rea
lite olarak İçişleri Bakanlığına gelince, biz bu 
takdiri kullanarak, bu kazayı kaza yapmadık; 
kaza kendiliğinden bir vilâyet olacak hale gel
diği için, onu bir bucak olmaktan, çıkartıp, ka-
zalığıni tasdik etmiş olduk. Üstelik bu konu 
Yüksek Meclislerden de geçtiğine göre takdir 
bir şahsın takdiri olmaktan çıkmış, Meclisin müş
terek takdiri yani kanun haline gelmiştir. Ka
nunun müşterek takdirimizle tekevvün ettiğini 
de nazarı itibara alarak artık bunların keyif 
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ile değil, millî irade ile tescil etmiş durumunu I 
takdir edip bunu, biraz evvel arz ettiğim kaza
ya örnek diye vermekten kaçınmamız lâzımgelir. I 
Bununla beraber arkadaşımız müsterih olsunlar. 
Son derece titizlikle ve memleketin iktisadi, sos
yal, coğrafi ve iş münasebetleri bünyesine uy
gun takdirlerle kazaların taleplerinin is'afını I 
müspet bir zihniyetle ele almış bulunmaktayız. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kazova, buyurun. Oy 
kullanmıyan arkadaşımız var mı? Oy kullanmı-
yan arkadaşımız varsa acele etsin, çünkü kutu- I 
lan kaldıracağız. | 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Muhterem 
arkadaşlarım, şurasını da arz etmek istiyorum. 
Sayın Bakan buyurdular ki, Taşlıtarla'nm 150 
bin nüfusu vardır. Taşlıtarla'nm 150 bin nüfusu 
olduğunu biliyorum ve Taşlıtarla'nm kaza ol
masını geçen konuşmamda candan, gönülden is- I 
tedim ve bunu burada müdafaa ettim. Reyimi de I 
müspet olarak kullandım. Taşlıtarla mevzuun- I 
da Sayın Bakan haklıdırlar, yalnız şu Abana'-
ya ne diyelim. Abana kaza iken Bozkurt'a ka- I 
tılmış. Geri alınması için Komisyonda müzake
resi yapılmış, reddedilmiş. Tekrar Abana kaza I 
olsun, diye emir verilmiş ve bu hususi emri de I 
gazetelerde okudunuz. Abana'nın kaza olması ile 
ilgili müzakere Komisyonda devam ediyor. Aba- I 
na ve Bozkurt'ıın nüfusunun toplamı zaten 20 I 
bin yoktur. 20 bin nüfusu olmıyan bir yer iki
ye bölünüp bir kaza yapılmak isteniyor. Ama, 
Pazar bucağı Tokat'a 30 kilometre, Turhal'a da 
30 kilometre mesafededir ve nüfusu da 20 bin
den çok dalı a fazladır. Belki 30 bin kadar nü
fusu vardır, bendeniz 20 bin demişim; bu bir 
hata değildir. Pazar bucağının bugün şiddetle 
kaza olmıya ihtiyacı vardır. Şimdi Abana'nın 
kaza olması müzakereleri yapılıyor da, Pazar'ın I 
senelerden beri lâfı bile edilmiyor, arkadaşlar, 1 
Hürmetlerimle. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Abana 
mahkûm olmuştu da, onu kurtarmaya çalışıyo
ruz. . 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Haberin var 
mı? 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. I 
Oylarını kullanmıyan arkadaşlar kullansın- I 

lar. 
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6. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'ın, 

İstanbul'un Sağmacılar köyü ile Göktepe nahi
yesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân ve Sağlık Bakanlarından sözlü sorusu ve 
İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'-
m cevabı (6/582) 

BAŞKAN — Sayın Vayhi özarar, buradalar 
mı? Buradalar... Sayın İmar ve îskân Bakanı? 
Buradalar... 

Sayın özarar, Sağlık Bakanı yok, imar ve 
Iskâ,n Bakanının cevabı kâfi midir? 

VAH Yi ÖZARAR (istanbul) — Kâfidir, 
efendim. 4 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclilsi Rilyaisetlıne 
Aşağın lakı somlarımın imar ve iskân Ba

kanlığı v'e Sağlık (Bakanlığı tarafımdan1 «özlü 
olarak cevaplandırılmaısıma delâlet Ibuyurulmıa-
smi'arz ve istirhamı ederimi. 

Saıy'gdarumla.. 
istanbul Milletvelkili 

Valı'yİ1 öz:arar 

1. —• Isitanbul'da Sağmlalcılar Ikiöyünldle her 
sene miitaaddit Tifo vaJkaları 'görülmek tle .son 
aylanda 'Sağlık 'Balkanlı ğmın aldığı büstün 'ted
birlere rağmen va'ka adedi '.her gün antımaikta-
dır. 

Haftalığın sirayetine, iiçıne suyu olaralk kul
lanılan Vakıf .sulatiyle halkın. nılühiım ibiir kı:s-
'mımn 'kullandığı mülovves kuyu sularının 
sebebolduğu alâka!ilanca tesbit edilmiştin. 

Kısmen bir gecekondu mıntakası olan otuz 
bini m'üteıc'avİz !bu ikoy'de usu mrevzııuniun! .sünnt-
le halli İçin Iınıaı- 've tslkân IBak'anlıığı ıHe d!ü-
şüıiı.melktedji''? 

2. — Keza 130 000 i mütecaviz nüfuslu bir 
gecekondu mıntakası olan Taşlıtarla isimi ile 
mıânuC (Crökte(pe) mahlye-sıiınde 'halen '('27) çeş
me me!vcuttur, halkın nıübüru !b!ir kıismıı lâğım
ların Ikari'Ştılğı müloviveıs 'kuyu .sularını ikullan-
•malktaldır. Her ne kadar Sağlıık Baikaınlığı b'ir 
tifo salgınını önlemıe'k iç'in umumi a§ı tatbilkm-
da âzami gayret sarf etnıeikte İse de ıbu mın-
takada da tifo vakalarının artacağı muhak
kaktır. 
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İmar ve İskân Bakanlığı istanbul'un en 

kesif )bir 'geceıklondu mınitaikaısı lolan Ibu şeraitte 
su 'mevzuunu hal için bu sene İktanibul Bele
diyesine bir yardım yapacaik mıdır? 

Sağlık Bakanlığı yukarda arz ettiğim ilki 
yerde ibitfer sağlık merkezi 'afçılımaisınıa lüzuım 
görmekte midir ve bu yolda bir teşebbüs var 
mıdır? 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERİM GÖKAY (Istan'bul) — Muhterem Baş
kan, sayın arkadaşlarım, Vahyi ö'zarar arka
daşımın vermiş olduğu sözlü storu Mr hayli es
kidir. Fakat benim için hahtiyaıiıktır kil, kem- ' 
dilerimin 'böyle bir şey yapılacak mıdır, diye 
sorularına yapılmaya haşlanmıştır d'iyc >eevap 
verehirİyorum ve hımd'an Ibahtüyarlılk duyuyo
rum. 

Sağmalcılar köyünden her 'sene hakikaten 
tifb vakaları görülimekteıdıir. !Son 'aıylardaı Sağ
lık Bakanlığının aklığı hütün tedbirlere rağ
men vaka adedi artmakta idi. Bunun için 
bu köıye 'bizzat gitimeik suretiyle, arkadaşları
mızla meşgul lOİduik. Halen Sağmalcılar kö
yünde diki arteziyen kuyusu açılın.ai.k't.adır ve 
'borular teftiş :edil!mek isuretiiyle Sağmalcıların 
su dâvası hal yoluna girmiştir. Hattâ 'bu pro
je Sağmalcıların bir kısmı içiin yapılmıştı. Son 
zamanlarda vukuuıbulam mlüraeaatler üzerime 
şelbekemin daha uzağa;, A'1/tımteıpe ve B'aire «ıev-
kiterine Ikadar genişletilmeısi kalbul edilmiştir 
ve daha fa:zla genişlİlyecelktİr. İnşaatı yalkım-
dan ıgördüm. İnşaat hızla ve nıunitazamam 
devam etmektedir. 

Binaenaleyh, Sağmalcılar konusundaki so-
ruilarımı bu suretle müspet olarak yani işe baş
lamış olarak cevaplandırmış oluyoruz. 

İkinci husus Taşlılarla meselesiydi. Taşlıtar-
la'nım su mevzuu bizi bilhassa birhayli uğraş
tırdı, Çünkü, İstanbul'un halem mevcut suyun
dan Taşlıtarla'ya su verilmesinin imkânsız ol
duğumu Sular İdaresi bize bildirdi. Bunun 
üzerine başka konularla çalışma yapmalarımı 
•kendilerinden rica ettik. Bu mevzunda Sular 
İda;resi Müdürlüğünden son olarak almış ol
duğumuz malûmat şudur : 

Tarihî Kırkçeşme gailelisinden istifade ede
rek Taşlıtarla'ya günde 2 000 metre mikâbı : su 
verilmesi düşünülmüştür. Bunun için galeri ta
mir edilecek, filitro. gömme ve ayaklı su de
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poları, .çeşme ile su verecek şebeke yapılacak
tır. Bu açılan galerinin su kaçırmamasımı te
min maksadiyle çalışılmaktadır. Filitre, suyum 
tasfiyesi ve mikropların izalesi maksadiyle ya
pılmaya başlanmıştır. Gömme ve ayaklı su de
poları, suları depolamak ve şebekeyi! tazyik 
•maksadiyle yapılmaktadır. Şebekede laynea yal
nız boru ihtiyacı vardır. Bumun içim Kara-
»ük'ten boru teminine çalışıyoruz. -Bu iş için 

2 892 000 lira alıp, keşif, Bakanlığımızca; tas
dik edilmiştir. Ve 6 ay kadar bir müddet, Taş
lı taria'ya su temimi için gidecektir. Sular İda
resinin bana vermiş olduğu .malûmata göre 
bunu söylüyorum. 

Binaenaleyh, 'Taşlıtarla'mın da su işi bu su
retle ele alınmış ve arkadaşlar, çalışmaya 'baş
lanmıştır. Karabük mezdinde boru teşebbüsü-. 
müz de ümidederim ki, muvaffakiyetle netice
lenecektir. 'Binaenaleyh, arkadaşımızın iki so
rusunu cevaplandırmış oluyorum. Yalnız şu da
kikada Sağlık Bakamı vekili olduğum için 
Sağlık Bakamı arkadaşnmın da, sağlık merkezi 
kurma yolunda müspet karaırı bulunduğumu 
ia ayrıca arz etmek isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan arkadaşı
mız var mı? Yok. Oy toplama muamelesi bit
miştir. 

Buyurun Sayın özarar. 
VAHYİ ÖZARAR (İstanbul) — Sayım Baş

kan, Sayım Bakan. muhterem arkadaşlarım, 
Sağmalcılar köyü ve her iki Meclisim tasvibi 
ile ilçe haline gelem Gaziosmanpaşa ilçesi hak-
kındaki sözlü sorularımın tarihleri, bundan altı 
ay evvel verilmiştir. Çok muhterem İmar ve 'İs
kân Bakamı yakım alâka 'göstererek sorumuzu 
dikkat nazara almış ve mahallen yaptığı tetlki-
katta, buranın su durumu üzerinde ımüspet 
kanaate vararak bir yardım imkânını sağlamış 
bulunmaktadırlar. Bunların içerisinde, Muh
terem bakamın buyurdukları gibi 'Sağmalcı
lar .köyünüm su durumu bir gün meselesi ha
line gelmiştir. Ama, maalesef Taşlıtarla'mın su" 
durumu henüz müspet bir safhaya girmiş değil
dir. Bunun sebebi; Sular İdaresi, muhtelif 
etütlerle su vermek imkânını aramış fakat bu
gün fiilen bu icraata 'henüz .geçmemişlerdir. 
'Boru vaziyeti engel olmaktadır. Gerek İmar' 
ve İskân 'Bakanlığınım 'gerekse diğer alâkalı ba
kanlıkların, ç'ok feci durumda olan, bu, sudan 
mahrum olan bölgeye su temini husuusunda lî-
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leıi" Bankasının; boru ıteıminiııde yardımıııı sağ
lamalarını bilhassa istirham ederim. 

Taşlıtarla'nın su durumu 10 - 15 bin nüfusa 
göre hesabedilmiştir. Bugün 130 bin civarında nü
fusa sahiptir. Halen 27 çeşmesi vardır, bunun 
13 tanesi hiç akmaz, 14 tanesi de günün muay
yen saatlerinde akmakta, çeşme başları hergün 
yüzlerce vatandaşın içtimagâhı haline gelmekte
dir. Bu bakımdan Muhterem İmar ve İskân Ba
kanının bu mevzuu daha çok ehemmiyetle ele al
masını ve bir an evvel bu mıntakanm suya ka
vuşmasını istirham ederiz ve kendilerine bu hu
susta şükranlarımı arz ederim. 

Sağlık konusundaki soruma cevap buyurdu
lar. Hakikaten Sağmalcılar köyünde sağlık mer
kezi faaliyete geçmiştir. Fakat bunun kadrosun
da yalnız bir nisaiye mütehassısı vardır. Burada 
mutlaka ihtiyaç gösterilen diğer mütehassısların 
da bir an evvel verilmesini istirham edeceğim. 
Taşlıtarla'nın sağlık merkezi mevzuu ele alın 
mıştır. Fakat bina tedarikinde birtakım küçük 
hesaplar yüzünden bu işler tahakkuk safhasına 
girmemiştir. Dört aydan beri İstanbul'la Anka
ra Sağlık Bakanlığı arasında bir muhabere konu
su halindedir. Burada da çok hastalık yuvalar] 
vardır. Binaenaleyh, Sağlık Bakanlığının İstan
bul Sağlık Müdürünün dikkatini çekerek bu hu
susta ciddî alâka göstermelerini ve burada, sağlık 
merkezi için bir binanın en kısa zamanda temini 
hususunun sağlanmasını Sağlık Bakanından bil
hassa rica ediyorum. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

7. —- Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son ile yıl içinde 
haç defa tadilât yapıldığına dair sözlü sorusu ve 
İmar ve İskân Bakam Fahrettin Kerim Gökay'-
%n Cevabı (6/583) 

BAŞKAN — Ataöv?. Burada. Sayın Bakan? 
Burada.. 

Soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İmar Bakanınca 

sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini saygı 
ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 
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1. Antalya İmar Plânında son üç yılda kıç 

defa tadilât yapılmıştır?. 
2. İmar parsellerindeki şuyulandırmalar kar

şısında vatandaşın meydana gelen huzursuzluğu
nun ıslahı için neler düşünmektesiniz?. 

3. Parselasyon işlerinin liyakatle ve salâhi
yetle yapıldığına kaani misiniz?. 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanı, Sayın 
(lökay. 

İMAR VE İSKÂN BAKANİ FAHRETTİN 
KERÎM GÖK AY (İstanbul) — Antalya Millet
vekili İhsan Ataöv'ün sözlü sorusu hakkındaki 
cevaplarımı arz ediyorum. 

1. İmar plânlarında, gelişen ve değişen şart
lar ve günün ihtiyaçları muvacehesinde, lüzum 
hissedildikçe, zaman zaman değişiklik yapılması 
normal bir muameledir. 

Antalya İmar Plânında da, 1960 yılı başın
dan bu yana 11 aded küçük mikyasta değişiklik 
yapılmış bulunmaktadır. 

2. Parselasyon ve şuyulandırma işlerinin tet
kik ve bir karara bağlanması, yürürlükte bulu
nan kanunlarımıza göre, belediye encümenlerinin 
vazife salâhiyetleri cümlesindendir. 

Bu işlemler, Bakanlığımızın tasdikinden geç-
momekte ve binaenaleyh bunların Bakanlığımızla 
i!gisi bulunmamaktadır. 

Ancak İmar Kanununun bâzı maddelerinin ve 
bu meyanda parselasyon işleriyle ilgili 42 nci 
maddesinin, yeni Anayasamızın ışığı altında va
tandaş hak ve hukukuna zarar vermiyecek ve 
tatbikatı kolaylaştıracak şekilde değiştirilmesi 
yoluna gidilmektedir. Bu hususta Bakanlığımız
ca bir kanım tasarısı hazırlanmıştır. Ayrıca bu 
tasarının kanunlaşmasını ınütaakıp bir yönetme
lik hazırlanacaktır. 

3. Parselasyon işlerinin iyi bir şekilde yürü
tülebilmesi için bahsettiğim kanun değişikliğinden 
ve halen T. B. M. Meclisinin ilgili komisyonların
dan geçmiş bulunan ve belediyelerde, çalışacak 
fen elemanlarının tâyinlerinin Bakanlığımızca ya
pılmasını derpiş eden tasarının kanunlaşmasından 
sonra bu işlerin Bakanlığımızca kontrol ve müra-
kebeye tabi tutulması da mümkün olacaktır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlarım; önce Sayın. İmar ve İskân Bakanı
na verdikleri malûmattan dolayı teşekkürlerimi 
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arz ederim. Antalya, biliyorsunuz memleketimizin 
turistik pilot bölgelerindendir. imar Plânı Antal
ya'da 1954 senesinden sonra yapılmıştır. Bu plân, 
yurt çapında, bir müsabakaya çıkarılarak meyda
na getirilmiş bir plândır. Plânın bâzı kısımların
da şehrin gelişmesi bakımından ve turistik değe
ri nazara alınarak tadilât yapılmak istenmiş, bu 
tadilât da plânı yapanlara İller Bankasınca yine 
ihale ile verilmiştir. Bu revizyon plânı çıkıncaya 
kadar imar plânında her hangi bir tadilâta gidil
memesi, hususunda 1960 dan önce Belediye Mec
lisi bir prensip kararma varmıştı. Bu prensip ka
rarı iptal edilmeden valilerin başkanlığında me
murlardan kurulu belediye meclisleri üç yıl için
de onbir defa plân tadilâtı yaparak pilot bir şeh
rin yurt çapında mimarlar tarafından müsaba
ka ile meydana getirilen plânını adeta her gün 
yapılacak harekete göre değiştirilen bir müsvette 
kâğıdı haline sokmuşlardır. Memleket imarını 
bir prensibe bağlıyan ve bütün dünyanın nazar
larını üzerine çektiği bir şehri, çocuk oyuncağı gi
bi mütemadiyen bir binanın hatırı için, bir mües
sesenin hatırı için, bir ileri gelenin hatırı için ta
dil etmenin ne kadar mahzurlu olacağını Muhte
rem imar ve iskân Bakanımızın da bilmekte 
olduğunu tahmin ederim. 

Şimdi bu onbir tadilâtın hiçbirisi müstacel bir 
esbabı mucibeye dayanmamaktadır. Valinin mai
yetindeki memurlarına vermiş olduğu kararı, yi
ne buraya gelerek, Bakanlığa tasdik ettirmeme
sinden ibarettir. 

ikinci kısım, şehrin imar plânı, belediye gel
dikten sonra, belediyelerce, o şehir yok kabul edi
lerek, düz bir kâğıt üzerinde parselasyon yapıl
maktadır. Bu parselasyonla bütün vatandaşlar 
birbirine şuyulandırılmıştır. Ahmet'in arsasından, 
evinden 3 metre Ahmet'e verilmiş, Mehmet'inkin-
den 500 metre ilerisi Hasan'a verilmiş. Bu suret
le1 vatandaşların müstakil mülklerini birbirlerine 
eklemek suretiyle, ne yeniden imar yapmak, ne 
elde mevcut binaları tamir etmek, ne de her han
gi bir şekilde şehrin ıslahı hususunda hamle yap
ma hakları ellerinden alınmıştır. 

Bunu yapanlar kim? Bunu yapanlar Tür
kiye çapında bir plân meydana getirmiş, mü
sabaka sonun'da Ibir 'eser .meydana getirmiş 
insanlar değildir. Belediyenin malî bütçesi do
lay isiyle para veremeyip. de teknik eleman diye 
oradan buradan toplanan insanların yapmış ol
duğu işlerdir. 'Bunun mesuliyeti imar ve İs-
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kân Bakanlığına ait değildir. Doğrudur, Sayın 
Bakanın söyledikleri. Fakat, muhterem arka
daşlarım, bir Hükümet Beş Yıllık bir Plân yap
mıştır. Bu plânda en öne koyduğu husus imar 
konusudur, imar" konusunu plânda 'bu kadar 
öne koyarken Anayasaya göre aykırı bulunan 
bu -12 nci maddenin ıslah edilmesinin bu kadar 
geciktirilmesi cihetteki müsamaha ile karşılana
cak bir husus değildir. Bunu derhal ele al
mak, Anayasaya aykırı olan bu maddeyi, Ana
yasaya uydurmak suretiyle vatandaşın malına 
mülküne sahibolmasmı ve hiçbir suretle buna 
bir başkasının hissedar edilmemesini önlemek de 
Hükümetin vazifesidir. Bunun yanında Mecli
si mi/in de bir vazifesi vardır. Düşününüz muh
terem arkadaşlar, belediyelerin imar teşkilâtla
rı bu kadar büyük bir vazife ile karşı karşıya 
bulunduğu halde murakabeden uzaktır. Şehrin 
imar sorumluluğunu bugün imar ve İskân Ba
kanlığından soramıyoruz; çünkü, bunlar beledi
yelerin yetkisi dahilindedir. Ve teklif edilmiş, 
komisyonlarımızda geçmiş, gündemimizin de 
bir defa görüşülmesi yapılacak işleri meyanmda 
40 ncı maddesine gelinmiş, aylardan beri bek-
liyen çok küçük bir kanun tasarısı vardır. Mec
lisimizin ve Hükümetimizin teklifi ile bu madde 
öne alınmalı -ve derhal belediyelerin imar işleri 
imar ve iskân Bakanlığının murakabesi altına 
tevdi edilmelidir. 

Mademki şehirlerimizin imarında mesul bir 
merci arıyoruz, mesul merci var ama, o mesul 
mercinin başını bulamıyoruz, imar ve iskân 
Bakanlığı imar işlerinde sorumlu olduğu halde 
belediyenin sorumluluğunu üzerine yüklenemi
yor ve belediyeler sahipsiz kalmıştır. Halk be
lediyeye hâkim değildir. Nihayet işler bir va
linin iki dudağı arasından yürütülüyor. Böyle 
bir zamanda bizim yapacağımız iş, derhal mem
lekete sahibolmak, imar mesuliyetini imar ve 
iskân Bakanlığının üzerine tevdi etmektir.' Bu
nun için gelmiş olan kanunu da diğer müzakere 
etmekte olduğumuz kanunlardan çok daha mü
him olduğu için öne almak ve bu 40 numarada
ki kanunu bir an evvel çıkartıp belediye imar 
işlerinin mesuliyetlerini ve buralara tâyin edi
lecek olan teknik elemanların sorumluluğunu 
İmar ve iskân Bakanlığının omuzlarına yükle
mek vazifemizdir. Bunlar yapıldığı takdirde 
bir şehrin yeni yapılan, henüz 8 yaşında olan 
imar plânı müsvettede kalmaz, sorumsuz ellere 
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geçmez, sevgili arkadaşlarım. Bu, gönül için, 
hatır için mütemadiyen tebdil ettiğimiz imar 
plânı, bir memleketin, bütün dünyanın nazarla
rını üzerine çeken ve 'bugün kaderimizi turistik 
kalkınmaya bağladığımız şu anda, memleketin 
yegâne turistik şehri olan ve plânda da ilk kal
kınma bölgesi olarak ele alman bir yerin mer
kezinindir. Bu büyük merkezi bu şekilde ik
mâl etmek, bu şehri kendi kaderine terk etmek 
ve oradaki 'bâzı insanların hatırı için başa gelen 
valilerin arzulariyle plânda mütemadiyen tadi
lât yapmak, ondan sonra da Anayasaya mu
halif olan İmar 'Kanununun 42 nci maddesini 
kendi haline bırakmak, murakabesini tın ar ve 
İskân Bakanlığına tevdi edeceğimiz bir kanun 
tasarısı hazırlanmış iken, bunu gündemin mad
deleri içerisine almadan uyutmak, bizi hiçbir za
man sorumluluktan kurtaramaz ve bizi vicdan
larımıza karşı devamlı mesul kılar. Bu bakım
dan hepimize kademe kademe; vazife düştüğüne 
kaaniim. Sayın Bakanın kendileri gayet etraf
lı şekilde itirafta bulundular. Anayasaya ay
kırı olan. bu maddenin değiştirilmesi hususun
daki kanun teklifinin vakit geçirilmeden Mec
lise sevk edilmesi 42 nci maddenin öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda Meclis Riya
setine bir takrir verilmek suretiyle bu-kanunun 
da bir an evvel sorumluluk duygusunu taşıya
cak 'olan bakanlığa karşı mesul bir hale getiril
mesini ve artık bundan sonra yeni belediye mec
lisleri vazifelerini ele alıncaya kadar da vilâ
yette sorumsuz ellerin yapacağı imar planındaki 
tadil tekliflerine itibar etmemelerini hassaten is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi?... Burada. Bayın
dırlık Bakanı!.. Yok. Bakan olmadığı için ge
lecek soru günü birleşimine bırakıldı. 

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeler olup 
olmadığına dair sözlü sorusu ve îmar ve İskân 
Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'm ervah? (6/585) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Ataöv bura
da, İmar ve İskân Bakanı burada. Soruyu oku
tuyorum. 

Yu kse k B aş kani ı ğa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın îmar ve îskân 

Bakanınca, sözlü olarak cevaplandırılmasının te
minini saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. Serik kazası içme suyunun kaza ihtiyacına 
ria cevap vermediği konusunda bir talep yapılmış 
mıdır? Yapılmışsa ne gibi tedbirler alınmıştır? 

2. Serik kazası elektrik ihtiyacı etüt edilmiş 
midir? Mevcul jeneratör ihtiyaca cevap vermekte 
midir? Bu konuda alınmış bir tedbir var mıdır? 

3. Serik'te vatandaşların büyük çaptaki imar 
arzularına mâni olan plân ve parselasyon konula
rının halli için ne düşünmektesiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERİM OÖKAY (İstanbul) — Muhterem arka
daşlarım, Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ata
öv'ün sorularına cevaplarımı arz ediyorum. 

1. Serik kazası içnıesuyunun kaza ihtiyacına 
cevap vermediği hususunda 1.8 Ağustos 1960 ta
rihinde belediyesince talepte bulunulmuştur. 1960 
yılında mukaveleye bağlanmamış işlere tevessül 
edilmediğinden etüt işleri ancak 1961. yılında ele 
alınabilmiştir. 

1 . 1 2 . 1962 tarihinde yapılan kuyu tecrübe
lerinde kasabanın müstakbel ihtiyacı olan 12,10 
l/sn lik suyun yeraltından temin edilebileceği 
tesbit edilmiştir. Su tahlilleri yapılmaktadır. Tah
lillerde müspet netice alındığı takdirde âcil su ih
tiyacı sebebiyle 1963 yılında ele alınacak imar 
plânını beklemeden kapta j , isale ve depodan iba
ret kısmi proje tanzimi yoluna gidilecektir. 

2. Mahallinde yapılan etüde göre mevcut 
dizel elektrojen grupları ihtiyaca kâfi gelmemek
te ve 160 - 200 PS. lik grupun santrala ilâvesi 
gerekmektedir. Bu işin takribi keşif bedeli 300 000 
T. \J. civarındadır. Mevcut santralin dizel elek
trik grupu ile takviyesi işinin 1964 programına 
ithali için leklifte bulunulacaktır. Kasaba elek
trik projelinin kül halinde tanzimi işi İller Ban
kası 1963 yılı iş ve plasman programındadır. Dev
let Plânlama Teşkilâtınca yapılan plânlamaya gö-
re Serik kasabasının Antalya'dan 66 K\v. lik hava 
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hattı ile beslenmesi işi 116 neı sırada olup 19(57 I 
yılında ele alınacaktır. I 

3. Serik kasabasının 1948 yılında onanmış I 
bir imar plânı mevcuttur. Ancak, bu plânın bu
günkü ihtiyacı dahi karşılıyaınaması sebebiyle İl- I 
ler Bankasınca yeniden ele alınması kararlaştırıl
mıştır. Halen yapılmakta olan halihazır haritası- I 
nın ikmalini müteakip, bu yıl içerisinde imar plâ- I 
nı da ele alınacaktı!. Bu maksatla Bakanlığımız 
emrindeki - Belediye Fonundan - 48 000 lira lalı- I 
sis edilmiştir. I 

Parselasyon işleri ise, kanunlarımızla mahalli I 
belediyelere bırakılın ıştır. Belediye encümenleri- I 
nin bu gibi kanunlar hakkında alacağı kararlar I 
kesindir ve ayrıca Bakanlığımıza gönderilmemek- I 
tedir, arz ederim. Saygılarımla. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlarım, Antılya'nııı Serik ilçesi Meryem 
Ana. - Kudüs yolunun üzerinde ve Türkiye'ye 
gelen bütün turistlerin içinden geçtiği bir ilçe
dir. Bu ilçenin su ve elektirik konusu üzerinde I 
duruşumuzun sebeplerinden birisi de budur. Bu
gün ilçe içme suyundan mahrumdur. Sayın Ba- I 
kanın ifade buyurdukları gibi, yeraltısuları I 
denenmektedir. Yeraltısuları deniz seviyesin- I 
deki bu ovada umumiyetle içmeye elverişli sular I 
değildir. Bu bakımdan civar bir köyde kaynak I 
temin edilmiş, fakat temin edilen kaynakta bu- I 
liman su, küçük inçlik borularla şehire getiril- I 
diği için kasabanın ihtiyacına cevap verememiş- I 
tir. Suyun ihalesini alan müteahhit bunu Tiler ı 
Bankasına ikaz etmiştir, bu borularla getirdiği- I 
niz su bu kasabayı tatmin edemez diye. Fakat 
İller Bankası nedense boru değiştirme konusun- I 
da bir faaliyet göstermemiştir.. Şimdi suyun 
kaynağı gayet bol, fakat suyu taşıyan borular I 
dar olduğu için su zayiat vermektedir. Yeraltı- I 
su denemesi yanında İller Bankasında yapıla
cak iş, kaynakla şehir arasında bulunan boru- I 
hırın en az 75 inçlik boralarla tebdil edilmesi 
dir. Gayet iyi, tahlil edilmiş ve Hıîzıssıhlıa Ens
titüsünce gayet matluba muvafık bulunmuş bir 
su şehre gelmekte; fakat boruların darlığı dola-
yisiyle şehrin ihtiyacına cevap verememektedir. 
Borular genişletildiği takdirde, yeraltısuları 
denemesi ve oradan yapılacak tahlilleri bekle
meye hiç lüzum yoktur. Yeraltısularından ev
vel İller Bankasının mevcut kaynakta kaptajı 
takviye etmek suretiyle 75 inçlik borular kul- I 
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landığı takdirde bu kasabanın ve buradan ge
lip geçenlerin üzerinde durduğu Aspendos tarihî 
şehrinin kenarında olan bu kasabanın içme suyu 
dâvası böylece halledilmiş alur. 

Elektrik konusuna gelince : Muhterem ar
kadaşlarım, elektrik jeneratörü bulunup da gaz 
lâmbası ile oturan, 20 nci Asırda Akdeniz kıyısı
nın turistik ve tarihî şehri Serik'tir. Vatandaş
larımız mum gibi ışık veren elektrik ampulleri
nin yanında gaz lâmbasını tercih etmişlerdir. 
Ve şehrin sinamaları kapanmıştır, çünkü elekt
rik temin edilememektedir. Gayet mümbit bir 
ovada bulunması dolayısiyle geniş çapta trak
tör ve motorlu vasıtalara sahibolduğu için ta
mirhaneler özel jenarötörler kurmuşlardır. Pa
muk Çeltik fabrikaları özel jenaratörler kur
muşlardır, evler gaz lâmbası yakmaktadır. Fa
kat iki tane elektrik motoru şehrin geri kalan 
sokaklarını aydınlatmaya kifayetli değildir. Bu 
bakımdan Antalya'da kurulmuş olan Kepets 
Hidro Elektrik santralinin bir kolunun buraya 
verilmesi daha önce plânlanmış ve programlanmış 
idi. Bilmiyorum, belki bu plân ve programlar 
da matlûp ve muvafık bulunmadığı için yeni 
yapılacak plân ve programlarda vatandaşlarımı
za gaz lâmbası nasip kılınmaktadır. Bunu an-
lıyamıyorunı. 40 kilometre yakınında bölgenin 
en büyük Hidro - Elektrik Santralına sahibolan 
bir memlekette gaz lâmbasını vatandaşa 20 nci 
Asırda münasip görmek ve gelen turistleri otel
lerinde» gaz lâmbası ile ağırlamak kalkınma ham
lesi içinde bulunan Türkiye'nin hareketleri ile, 
idealler iyi e plân ve programlarının ne kadar bağ
daştığını en güzel bir şekilde bize izah etmekte
dir. Bu bakımdan da Bakanlığı uyarmak iste
rim, 1967 yılında etüdünün programa alınaca
ğını beyan buyurdukları Serik Kasabasını Hidro 
- Elektrik Santralinden nasipdar edinceye kadar 
buraya 200 kilovattık bir motor temin etmek sure
tiyle hiç olmazsa İller Bankası geçici olarak bu 
ihtiyaca cevap versin. Hidro - Elektrik Santra
lından buraya cereyan verilmesi mümkün olduğu 
zaman, memleketin priyoritesi daha geri olan 
bölgelerine bu elektrik jenaratörlerini intikâl et
tirmek mümkün olur. Bu suretle bu şehir de 
medeniyetin nimetlerinden istifade etmiş bulunur. 

Plân ve imar konusuna gelince : Çok müm
bit bir ovanın içinde olan şehrin umumiyetle hal
kı maddi durumu itibariyle geri sayılamıyacak 
bir vaziyettedir. Bu bakımdan müteşebbis in-
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sanlar böyle bâzı tesisler kurmak, güzel bina
lar yapmak, tarihî turistik değeri -olmasiı itiba
riyle oteller, moteller tesis etmıek arzusumda-
durlar. Fakat, 'biraz -evvel Antalya için 'konuş
tuğum esbabı mucibeler [burada da' "kendisini 
göstermiş, nedense kâğıt 'üzerinde bir parselas
yon yapmışlar, parsellere bölmüşlerdir. Tabiî 
parseller 'birbiriyle şûyuılu bulunduğu için va
tandaşlar imar müsaadesi, inşaat ruhsatı ala
mamaktadır. Bu sebepten ne bina yapılabiirmek-
te, ne tesisler kurulabilmekte ve ne de şehrin 
imarı 'hususunda bir faaliyet sarf edilebilmek
tedir. Şu 'halde, vatandaşı yatırıma ve imara 
sevk etmıek, seferi güzelleştirmek, kasabaların j 
ilerlemesi için yapılacak iştir. Bu mevzuuat I 
bağlarını çözmek, bu kilitleri, açmak vatandaşı 
cebindeki para; ile 'kendi işini yapabilecek bir 
serbestiye kavuşturmak lâzımdır. Biz, Hükü
met olarak, ilgili IBakamıli'k olarak bu- imkâm-
1 ardam (mahramı muyuz, yoksa, bu yola. 'gitmeyi 
istemiyor muyuz? Niçindir anlıyamıyorum. 
Vatandaşım elini, kolumu mevzuatla bağlamışız. 
Ve onu yatırım yapmaya sevk etmiyoruz. Bara 
var, imkânı müsait, hamle yapmak istiyor fa
kat nedense inşaat- ruhsatı allamıyor. Ankara'-
nın her tarafında mantar gibi binalar çıkmak
tadır. Fakat Ankara'dan bir adım geriye git
tiğiniz takdirde Anadolu ıkendi kaderime terk 
•edilmektedir, işte ıbu da imar elemanlarımın 
kifayetsizliğinden, Bakanlığın yetkisizliğinden I 
ve Hükümetin de, yalnız ve yalnız hamileleri ve 
imarları îkâğıdın sayfası üzerime bırakmış ol
masından ileri 'geliyor. Bütün sebep budur. 
Kâğıdın üstümdekini, realiteye ve kasabanın 
üzerine, arazinin üzerine götürdüğümüz zaman, 
o hüsnüniyetli .hareketi yaptığımız zamam va- I 
taındaiş* hasırdır, vatandaş Hükümeti daima1 

omuzlar ve vatandaş kendiliğinden, şimdiye I 
kadar olduğu gibi ve bundan sonra da kendi I 
işini kendisi yapar ve imar da bu suretle gaye- I 
sine kavuşmuş olur. I 

Ben, Muhterem, Bakana, kendi dosyaları 
içerisinde bulunan, tesbit etmiş bulunduğu ve 
cevap olarak lütfettiği konulardan dolayı te
şekkür ederim. Hüsnüniyetlerinden eminim. Bu I 
bahsetmiş olduğum hususlar üzerinde yeniden I 
duracaklarına inanıyorum. Bunlar -üzerinde du
rulduğu takdirde de dâvanın büyük bir ikisini- I 
mm kendiliğinden halledilmiş olacağına kanaa- J 
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tim vardır. Bu huzur ve ümit içerisinde huzu
runuzdan ayrılıyorum. 

•BAŞKAN — ıSayım Baıkarn. 
İMAR VE İSIKİN BAKANI FAHRETTİN 

KiMRİ'M GÖKAY (istanbul) — Muhterem ihsan 
A ta öv arkadaşım izim su mevzuunda. işaret bu-
yurduklaru nokta üzerinde iller Bankasının 
dikkatini çekeceğim. Bana vermiş oldukları 
notta yeraltısuyundan bahsediyorlardı. Böyle 
bir boru değiştirmekle oranın su ihtiyacı te
min edilecekse, bumun yapılmaması için ıbir se
bep yoktur. Biraz evvel su mevzuunda Taşlı-
tarla'dan bahsederken boru sıkıntısı üzerinde 
durmuştum. 

ikincisi; elektrik mevzuunda., tabiatiyle esa
sen De'vlet Plânlama bize bunu vermiştir. 
Devlet Plânlama., 1967 yılı içim söylüyor. Ama, 
1967 yılından evvel böyle -bir dizel motoru ile 
oranın ihtiyacını karşılamak imıkânı( varsa bu 
hususta da yine gayrette bulunacağımızı beyan 
ederim. 

Üçüncü bir nokta, olarak dediler ki; bütün 
işler 'kâğıt üzerinde kalıyor. ıBu memleketin 
•muhtelif yerlerini gezmiş bir insan olarak siöy-
liyeyim ki, Ankara veya istanbul diye böyle, bir 
tercih yoktur. Esasen biraz evvel kendilerine imar 
plânı konusunda verdiğim cevapta; eski kanun
ların aksaklıklarmı' düzeltme yolunda •harekete 
geçirildiğini ıkendi!eri de ifade buyurmuşlardı. 
imar Bakanlığı teessüs etmiştir; fakat beledi
yeler üzerinde her ihanigi bir otoritesi yoktur. 
Bunu -.görür görmez ilk iş .olarak Meclisi Âliye 
bu kanunu .sevk -etmiş bulunuyoruz. Binaen
aleyh, bu- konuda memleketin her taraifının bir 
şantiye haline gelmesi bizim, için bir bahtiyar
lıktır. Her hangi bir tefrikte bulunmıyacağı-
mıza emin olmalarımı rica ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler ddlşiinülâüğüne dair 
sözlü sorusu ve Tarım Bakam Mehmet tzmen'in 
cevabı (6/588) 

BAŞKAN — Soru sahibi Burada. Tarım 
Bakanı? Burada. 

Soruyu okutuyorum. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına I 

Ormanların muhafazası ve orman bölgesinde 
yaşıyan vatandaşların geçimlerinin temini için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğünün Tarım Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buy urulm asını arz ederim. 

Mustafa Kemal Çilesiz 
G-irosun Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (O. 

Senatosu Giresun Üyesi) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, Giresun Milletvekili 
Sayın Mustafa Kemal Oilcsiz'in Bakanlığımıza 
tevcih etmiş oldukları suallere cevaplarımı arz 
ediyorum. 

Muhtelif muhafaza bölgelerine ayrılmış bulu
nan ormanlarımızın muhafazası, belli başlı ka- I 
çakçılık, orman yangınları ve orman hastalıkları 
konularım ihtiva eden kısımlara ayrılmış bulun
maktadır. I 

Kaçakçılığın önüne geçmek için mühim yol. 
güzergâh ve kavşaklarında, kavşak noktalarında, I 
iskele ve istasyonlarda kontrol ekipleri teşkil 
edilmiştir. Yangınlarla mücadelede haber alma 
işi kule, kulübe, gözcü teşkilâtı, telefon ve telsiz 
telefon irtibatı ile sağlanmakta, motorlu sey
yar ekip ve yangın söndürme tesislerimizin faali- I 
yetleri devam etmektedir. I 

Hastalık ve haşere ile mücadele işleri mücade
le grup müdürlükleri tarafından yürütülmek- I 
tedir. 

Orman köylerinin geçimi eriyle ilgili çalışma- I 
larımıza ve düşündüğümüz tedbirlerimize ge
lince : I 

Orman bölgesinde bulunan köylerimizi iki 
grupta mütalâa etmek kabildir : I 

I - Birinci grupa giren köyler; civarındaki 
ormanların tahammülü olması dolayısiyle, or
man kesimleri, taşıma, imalât, orman yol yapı
mı, tamiri, bakımı ve orman ağaçlandırılması 
gibi hizmetlerin hassaten kendilerine tahsisi su
retiyle emek ve hizmet karşılığı yapılan tedi
yelerle halkının geçimleri sağlanabilen köyler
dir. 

I I - İkinci grupa giren köyleri de kezali'k iki 
kısımda mütalâa etmek icabediyor : 

a) Civarlarmdaki ormanlardan biraz evvel I 
arz ettiğim şekilde geçimlerinin sağlanması I 
mümkün olmamakla beraber, tabiî kaynaklarının | 
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teknik zirai müdahalelerle geliştirilmesi, buralar
da yaşıyan vatandaşların, kredi yoliyle destekle
nip cihazlandırılması gibi tedbirlerle geçim im
kânları sağlanabilen köyler, birinci kısma girer. 

b) Her türlü müdahalelerle geçimlerinin 
sağlanmasına imkân olmıyan köyleri de ikinci 
kısımda toplamak icabeder. 

Memleketimizdeki 9 000 küsur aded orman 
köyünün 6 169 unda, 1962 yılı sonunda başlanan 
envanter çalışmaları devam etmektedir. Varılan 
sonuçlara göre, 3 868 köyde oturan vatandaşla
rımızın orman işçiliği ve orman hizmetleri kar
şılığı tediyelerle veya teknik müdahalelerle 
mevcut kaynaklarının geliştirilmesi suretiyle 
geçimlerinin kabil olduğu anlaşılıyor. 

Yine bu neticelere göre, 2 291 köyde, o köy
lerdeki vatandaşlarımızın geçimlerinin temin 
edilmesinin kabil olmaması sebebiyle bunların 
başka mahal veya sahalara nakledilmeleri gerek
tiği anlaşılmaktadır. 

Bulundukları yerlerde, .taibiî (kaynaklarının 
tahriki suretiyle geçimlerinin sağlanması] im
kân dâhilinde görülen köylerde yapılması ka
rarlaştırılan çalışmalarımız haikkmda, Yüksek 
Heyetinize, kısaca bilgi arz etmek istiyorum: 

Bulundukları yerlerde kalkmatbilecek 'köy
lerden ; memleketimizin çeşitli iklim bölgelerinde 
7 pilot köy grupu tefrik edilmiş ve bu prupla-
ra dâhil 47 adet köyün kalkınma .plânlarının 
bir kısmı hazırlattırılmış ve deneme ve demonst-
rasyonla r yapılmıştır. 

Bu yoldan iyi neticeler alındığını gören va
tandaşların kredi alarak çalışmaya koyuldukları 
görülmektedir. Bu konuda olumlu sonuçlar alın
dıkça tatbikatın gelişeceği tabiîdir. 

Bu türlü çalışma alanlarını mümkün olduğu 
kadar genişletmek kararındayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Özetliyerek arz eylediğim çalışmaları yürüt

mek ve sonuçlandırmak amaciyle, 6831 sayılı Or
man Kanununun 13 ncü maddesi; bulundukları 
yerlerde kalkınabilecek karekterdeki köylerdeki 
vatandaşlarımıza kalkınma kredisi verilmesini 
sağlamak üzere bir fon tesisine mütedair hü
kümler ihtiva etmektedir. 

Bu hükümler gereğince, T. C. Ziraat Banka
sında vücuda getirilmiş olan kalkınma kredisi 
fonuna, şimdiye kadar 7 500 000 lira tahsisat 
konulmuştur. Ancak bahis konusu kanun hük
münün bugüne kadar tatmin edici olarak işle-
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turnesi, kanunun bünyesinde mevcut bâzı aksak
lıklar sebebiyle mümkün olmamıştır. Bu yüz
den bu kanunun maksadı temin eder şekilde 
tâdili cihetine gidilmiştir. Kanun tâdili, bakan
lıkların mütalâasmdadır. Yüksek Meclise arz 
-edilecektir. Bu düşündüğümüz tadil tasarısı 
kanuniyet iktisabettiği takdirde, bulundukları 
yerlerde kalkınabilecek karekterdeki köylerde 
çalışan vatandaşlarımızın durumlarının ıslahı ve 
kalkınmalarının bir plân ve program dairesin
de sağlanması desteklenecektir. Bulundukları 
köylerdeki kaynakların müsait olmaması sebe
biyle biraz evvel arz ettiğim müdahalelerle yer
lerinde kalkınması mümkün olmıyan köylerimi
zin de başka yerlere nakilleri icebedecektir. 
Şimdiye kadar bu nakillere - bunlar arzuya da
yanan nakiller olduğu için - pek rağbet olma
mıştır. Bu hususun halli sadece orman yönün
den mümkün olan bir keyfiyet değildir. Bu
nunla ilgili başka bir takım tedbirlere de ihtiyaç 
vardır. Bu tedbirler de 5 Yıllık Plân ve o plâ
nın tatbikatını tertipliyen yıllık programlarla 
ayarlanmaktadır. Bu plân ve program tatbikatı 
neticesinde sair sınai inkişaflara da muvazi ola
rak bu vatandaşlarımızın yine arzuları dâhilin-
da sanayi sahalarına, başka köy sahalarına inti
kali sağlanacaktır. 

Bu cümleden olmak üzere orman bölgelerin
de yaşayan vatandaşlarımızın durumlarının ıs
lahı maksadiyle zaman zaman mevzuubah solan 
bir hususda da, bir tatbikata başlamış bulundu
ğumuzu arz etmek isterim. Memleketimizde or
man 3retiştirilmesi ve ormanların muhafazası 
ile yakından alâkası olan bir mevzu, bir keçi 
mevzuu olduğu Muhterem Heyetinizce malûm
dur. Bu keçilerin ormanlarımıza zarar verme
mesi ve yeni yetiştirilen ormanlarımızın yetişti
rilmesine mâni olmaması ötedenberi üzerind: 
ciddiyetle durulması tavsiye edilen bir tedbirdir. 
Bu tedbiri işletmek üzere içinde bulunduğumuz 
yılda bilhassa Çukurova'da bir tatbikata giriş
miş bulunuyoruz. Bu tatbikatın esası, vatan
daşlarımızın elinde bulunan keçilerin o mıntaka-
da yetişen ve yaptığımız tetkiklere göre, keçiye 
nazaran 10 misli verimli olan ivesi koyun adı 
verilen bir koyunla tebdili mevzuundan ibaret
tir. Bir kaç köyde bunun tatbikatı yapılmış, 
müsbet netice alınmıştır. Bu tatbikatı daha da 
genişleterek bir pilot tatbikat olarak bu mevzun 

11 . 9 . 1963 O : 1 
haliedici bir istikamette çalışmakta bulunduğu
muzu da ilâveten arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz, buyurun. 
MUSTAFA KEMÂL ÇİLESİZ (Giresun) — 

Muhterem arkadaşlarım, ormanların, .muhafa
zası- bakımından, kanunlara hangi" tedbirler ko
nulursa konulsun ötedenberi bu tedbirlerin te
sirsiz (kaldığını ve tedbirlerin şiddeti nisbetin-
de orman bölgesinde yaşıyan halktaki tepki
lerin arttığını ve bu yüzden ormanın günden 
güne tükendiğini büyük bir hüzünle görüyoruz. 

Orman dâvası aynı zamanda bir vatan da
vasıdır. Böyle dâvaların halkla, işbirliği ve el
birliği yapılmadıkça sadece Devletin (kanunlara 
koyduğu müeyyidelerle bu konunun balledilebi-
x3ceğine asla ihtimal veremiyorum. 

Orman dâvasının millî bir »dâva. okluğunu 
ayrıca uzun boylu iflaha lüzum bile yoktur. 
Zira, bugünkü Anayasamızın ormanlar için ge
tirdiği yeni hükümler bu hususu izaha kâfidir. 
Orman bir memleketi »vatan yapan faktörler 
arasındadır. 

10 - 15 senelik, mazisi olan devletler, çölleri 
vatan yapmak için ilk defa o çölleri yeşil ağaç
larla donatmayı 'düşünmüşler ve bunda muvaf
fak da olmuşlardır. Biz ise günden güne yeşil 
yurdumuzu çöl haline getiriyoruz. 

Bugünkü muhafaza teşkilâtı kifayetsizdir. 
Esasen takviye de edilse yine de muhafazaya, 
muktedir olamıyacaklardır. Zira halk ile Devlet 
arasında orman konusunda bir uyuşma ve fantas
ma mevcut değildir. 

Asırlarca ormanı gözbebeği gibi muhafaza 
ederek yetiştirmiş olan 'bu halkın bugün neden 
ormana, hücum ettiğini anlamak ve tedbiri de 
halkla beraber düşünüp bulmak lâzımdır. 

Nazari olarak orman telâkki edilmesi yönün
den ormanın kenarındaki toprağından Devlet 
zoru ile kovulan ve mahkemelere sürüklenen 
köylü ne ekecek ne yiyecek ne ile geçinecek, 
evini, anbarmı, samanlığım ne ile yapacak, ya
hut orman idaresinden muhtacolduğu keresteyi 
nereden kazanacağı para ile 'alacak bunları dü
şünmek lâzımdır. 

Aısırlaridian beri, orman içlerimde kurutimuş 
köyler varıdır. Orman Kanununun tarifime gö
re asırlık köylerin kurulduğu salhaldaiki orman 
mefhumuna girdiğimden bu ,gilbi iköiyllerin hal
kı yorsiiız, yurtfeıız ve ümiltsiz bir halde Devlettin 
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şefkajtli kollarının kendilerini kucaklamasını 
Ib ekliyor. 

.Devlet, Ihalkiıiı ihtiıya-^larıııı temin etmeden 
lotdar üze rinde, şiddet. tedbiri kullanlmaya Ih âk 
kaz amam az. Kullansa da faydasız kalacaktır. 

Bu dâvanın 'halli için yeni töcUbirllere Ibaş-
vurimalıdır. Fakat bu teldjbirler sadece nnuha.fa-
za teıdlbiri, şiddet tedbiri değil, yanında, sosys- , 
ve iktisadi tedbirler de olmalıdır. ! 

Tcdfbirler kanunlaşmadan evvel orman inin- j 
takalarına yetkili heyetler göniderip inceleme | 
yapmalı ve halkın tedbirlere iştirakini «ağlıya- ı 
cak esasları 'halikla anlaşarak teslbilt etmeli- j 
(dir. j 

ıMulhîferem arkadaşlar, .ormandan açılan yer
lerin tekrar orman Ih aline getirilmesi ve meıu-
lekrit ormancılığının tekrar ihya edilmesi için 
Ibâizı böligdlcrin 'ormanlaştırıl masına teşejblbüs j 
edilmiş ve •fidanlar dikilmiştir. Birçok masraf-
lar yapılarak dikilen fidanlardan Ibir tane hile 
kalmadığını, zira yensiz yurtsuz kalan lıallkın 
ikcytüne sanki 'düşman »irmiş gibi Ibıı fidanları 
(siîkıüıp attıklarını duydum. İhtiyacın hu tazyiki 
altında orman yetiştirilmesi konusu nasıl bir 
plâna bağlanırsa bağlansın kanaatime göne ya
pılacak masraflar bekler 'olup gidecektir. 

Evvelâ Hükümetin ve Millet Meclisinin el 
ele (Yererek /bu yaraya çare 'bulması lâzımldır. 

Bu ço'k acı ve mülhim dâvanın memlekete 
'huzur ve refah temin edecek ve ge!l ecelle. nesil
lere örnek alacak 'bir esasa bağlanması için 
Anayasanın 88 nel madklesin'e göre arman b'öligo-
lerinlde inceleme yapmak üzere 'komisyonlar 
kurulmasını ayrıca bir tarirle teklif ediyorum 
Takririmin kaıbulüıra iisltiıfha'm eder arkadaşla
rımı hürmetle selâmlarını. 

'BAŞKAN — Sayın Çilesiz, sözlü soru dr 
teklif verilir mi? Bu mevzuda vermiş olduğu
nuz takriri Bakana, verelim. 

Buyurun. Sayın Bakan. 
TARİM BAKANT MEHMET ÎZMEN (O. 

iS'enat.OiSU Giresun üyesi) — Arkadaşımın söz
lü sorusuna cevaplarımı arz etmiştim. Cevap
lanın üzerine arkaldaşım. orman ve ormanla 
İlmik mıünaisıelbctlerinden umumi malbiye'tite şi
kâyet ettiler. Mâruzâtımı dinlemediklerini zan ti e- I 
dercik tekrar «diyorum. Bu ormanların muha
fazası mevzuunda alman tedbirler Orman Ka
nununun, Anayasamızın emrettiği tedjbirileridir 
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Bu teldbirleri şiddetle tavsif etmelk yerinde de
ğildir. Ormanların mulh af azası mevzuunda ni
zamsız kesimler, orman yangınları, loıimanlan-
mızı tahribeden haşerelere karşı mulhafaza ted
birleri şeklinde hülâsa ettiğim tedbirler, ka
nunların vaz'ettiği tedbirlerdir. Bunları şiddet 
tedbirleri olarak tavsif e'tınelk yerimde >olamaız. 

Orman 'konusunda mühim olan mevzu; or
manlarımızın ziraat arazisi ihtiyacı ıdolayıısivle, 
açılma talbiri diye ifaide edilen bir (hareketle 
azalitıeı yönde vukulbulan zararlarıdır. Malûm 
.olduğu üzere memleketimizde müflis ısairaltle art
maktadır. Ekseri nüfusumuzun ise köylerde 
ikamet etmesi selbeıbiyle, asıl artıgm sıklet mer
kezini teşkil e'den köylerfdeıki ara;zi ihtiyacı dıo-
layısiyle ormanlarımız daraltılmıştır, azaltıl
mıştır. 

Bu ihtiyaç bir taraftan da devam etmektedir. 
Binaenaleyh yapılacak" alınacak tedbirlerin başın
da genişletilerek ziraat yapılması gibi makbul 
olmıyan usul yerine, verimi artırmak suretiyle 
mevcut sahaların verimini yükseltmek ve bu su
retle lüzumsuz, hattâ zararlı, aleyhte arazi geniş
letilmesi cereyanının önüne geçilmesi maksadiyle 
alınması iktiza eden uzun vadeli tedbirlerdir. 
Bunları mâruzâtım arasında, bulundukları yer
lerde kalkınması imkânını tesbit etmiş bulundu
ğumuz köylerin plân, program ve umumi iktisadi 
tedbirlerle hal yoluna konulduğunu ifade etmiş
tim. 

Ayrıca ormanların tahdidi mevzuu, yani bu
gün mevcut ormanlarımızın sınırlarının tahdidi 
mevzuu, tahdit komisyonlarının teşkilindeki müş
külât dolayısiyle duraklamıştır. Bu mevzuda bir 
;auun tasarısı Büyük Meclislerde tetkik halin

dedir. Bu tasarı ile, komisyonlar yeniden teşkil 
dilmek suretiyle tahdit faaliyetine, devam edile
cektir. Arkadaşımızın teklif ettiği şekilde, yani 
ormanlarda, orman içinde yaşıyan vatandaşları
mızın durumunun tetkiki suretiyle, tetkiki mak
sadı il.e bir komisyon teşkili meselesini anlamadım. 
Zaten biraz evvel arz ettiğim mâruzâtım meyanın-
da; 7 bölgede 47 köyde bu çeşit araştırmalar yap
tığımızı ve bu-araştırmaları yürütmekte bulundu
ğumuzu da arz etmiştim. Bu teklif etmek istedik
leri heyet de bu kabil heyetlerden olsa gerek. Bu 
türlü çalışmalarımız esasen mevcut, bulunmakta
dır. 

Ağaçlandırma mevzuuna gelince; ağaçlandır
ma mevzuları da memleketimizin yüzyüze bulun-
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duğu erozyon tehlikesinin muayyen bir yerde dur
durulması ve bugün mâruz bulunduğumuz eroz
yona karşı alman ve alınması lâzımgelen tedbirle
rin yürütülmesi maksadı ile yapılan ağaçlandır
malardır. Şu hususu, adınıza vazife gören Hükü
metin bir Bakanlığı olarak memnuniyetle arz et
mek isterim ki, ormanlarımızın korunması mev
zuunda ve vasfını kaybeden ormanlarımızın nor
mal vasfa ircaı konusunda çalışmalarımız mem
nuniyet vericidir. 

1962 yılı içinde 31 bin hektar orman sahası 
ağaçlandırılmak suretiyle demin arz ettiğim mah
zurları önleyici müsbet çalışmalar yapılmıştır. 
içinde bulunduğumuz yılda, bu çalışmalar orman 
içi yani bozuk ormanları yeniden ağaçlandırmak 
suretiyle yeni orman sahaları ormanlarımıza ilti
hak ettirilmiştir. Kazandırılan saha miktarı 40 
bin hektarı bulacaktır. 

Diğer taraftan ormanlarımızı tahribeden yan
gınlarla da esaslı surette mücadele edilmektedir. 
Teferruatını biraz önce arz ettiğim tedbirler saye
sinde yangınlar gittikçe azalmaktadır. Bir misal 
almak üzere arz edeyim; geçen sene, 1962 senesi
nin, bugünkü tarihi itibariyle 4 700 hektarlık or
man yangınına mukabil, bu sene çok şükür, 2 100 
hektarlık yangın olmuştur. Yani rakamlar muka
yese edilirse, yarı yarıya düşmüştür. Bunun se
bepleri, tabiatiyle bir taraftan bu senenin ildim 
şartlarının yağışlı gitmesi yanında, arz ettiğim şe
kilde aldığımız tedbirleri; yani yangının gözetlen
mesi, yangın sahalarına süratle koşma; muayyen 
yerlerde vuku bulan yangınların süratle ihbar 
edilmesi gibi sebeplerdir. Yangın vakaları çoğa
labilir; fakat, çoğalmış olan yangın vakalarına kar
şı şu tedbirlerle çok. sahanın yanmasına mâni ol
mak suretiyle bunu önlemeye çalışmış bulundu
ğumuzu da hürmetlerimle ilâveten arz ederim. 

MUSTAFA KEMAL ÇlLESÎZ (Giresun) — 
üakan Beye sual soracağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA KEMAL ÇlLESÎZ (Giresun) — 

Orman bölgesinden kaç köy nakledilmiştir?. 
TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (De

vamla) — Orman bölgesinden nakledilmiş köy ' 
yoktur. Biraz evvel söylediğim gibi; rızaya tâbi
dir. Rıza olmadıkça nakil yapılmamıştır. Yalnız 
nakledilmek üzere tekliflerde bulunuluyor, îsti-
y enler arasında, münferit olarak teklifte bulu
nanlar var. Fakat kütle halinde nakiller yoktur. 
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MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 

Teşekkür ederim. Orman tahdit komisyonları, or
manda vazife görürlerken, köylü vatandaşlarla 
teşriki mesai yapmışlar mıdır?. 

TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (De
vamla) — Tahdit komisyonlarının köylü vatan
daşlarla teşriki mesai yapmaları diye bir şey ol
mamak lâzım. Tahdit komisyonlarının vazifesi, 
ormanları sınırlandırırken, teknik mânada, ilmî 
mânada, orman sahasını tesbit etmek ve bu me-
yanda bilhassa mülkiyet iddia eden vatandaşla
rımızın ibraz ettikleri mülkiyet vesikalarını mül
kiyete karine teşkil eden sair hususları göz önün
de tutmak suretiyle ormanlar ile orman olmıyan 
sahaların hududunu çizmekten ibarettir. Bu mev
zuda vatandaşlarımızla mutabakat diye bir şey 
bahis konusu değildir. Mesele, orman ve orman 
olmıyan sahaların ilmî ve fennî mânada tefri
kidir. Bir de ormanların civarında bulunan tapu
lu arazinin ihtieaca salih vesikalarının ibrazı su
retiyle mülkiyetlerini tesbit ederek kendilerine bı
rakılması şeklinde cereyan etmektedir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ısla
hı veya yeniden in§ası hakkında ne düşünüldüğü
ne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/589) 

BAŞKAN - - Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner burada. Adalet Bakanı?... Bulunmadığı için 
gelecek soru gününe bırakılmıştır 

12. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay'-
ın, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç Türk 
ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğuna ve bu 
okulların öğretim ve öğretmen durumlarına dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/591) 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Nihat 
Akay?... Bulunmadığı için bir defaya mahsus ol
mak üzere gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

13. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastammonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu, (6/598) 

14. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde fin-
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dik yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Ticaret ve Tarım bakanlarından sözlü so
rusu (6/594) 

BAŞKAN — 13 ve 14 neü soruların sahibi bu
lunan arkadaşlarımız izinli olduklarından, bu so
ruları geçiyoruz. Bu sorularla ilgili bulunan İç
işleri ve Tarım Bakanları buradalar ama soru sa
hipleri izinlidirler. Bu sebeple geçiyoruz. 

15. — Aydın Milletvekili Re§at Özarda'nın, 
CENTO Andlaşmasma dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle in§a edilecek Karaşi - Tah
ran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyolink şe
bekesinin Güney bölgesinden geçirilmemesi sebe
bine dair, sözlü sorusu ve Vlastırma Bakanı İh
san Şeref Dura'nın cevabı (6/595) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Özarda bu
radalar. Sayın Ulaştırma Bakanı da buradalar; 
soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki hususların Ulaştırma Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına yüksek 
tavassutlarınızı arz ve istirham ederim. 

10 . 4 . 196:1 

Reşat özarda 
Aydın Milletvekili 

Cento Anlaşması dâhilinde ve bu anlaş
maya dâhil memleketleri kalkındırmak maksadı 
ile Karaşi - Tahran - Ankara arasında 600 hatlık 
Radyolink şebekesinin kurulması derpiş edilmiş 
ve bu tasisatın inşası da Radio Corporation of 
Amarica firmasına ihale edilmiş bulunmaktadır. 

İlk plânda bu hattın İran'dan itibaren şimal 
istikametini takiben Karaköse civarından sınır
larımıza girmesi ve aynı istikameti takibederek 
Ankara'ya getirilmesi kararlaştırılmış ise de, 
sonradan İran Hükümeti şimal hattını mahzur
lu görerek Rus hududundan uazklaşmak gaye
siyle Tahran - Tebriz üzerinden cenup istikanıe-
tini takip etmek suretiyle şebekenin Türkiye» 
sınırlarına Van vilâyeti civarından getirilmesini 
uygun görmüş ve projesini bu şekilde tadil etmiş 
bulunmaktadır. Şu hale göre, Karaşi - Tahran 
- Ankara Radyolink şebekesi cenup hattını taki
ben Türkiye'ye Van istikametinden dâhil olacak
tır. 

Bu istikametin ve Türkiye'ye giriş noktası
nın teknik, tabiî iktisadi ve siyasi bir neticesi 
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olmak üzere Radyolink şebekesinin sınırlarımız
dan itibaren aynı istikameti takibederek Van 
- Bitlis - Diyarbakır - Elâzığ - Adıyaman - Ma
latya - Kayseri üzerinden Ankara'ya getirilmesi 
icabetmekte ise de, her nedense Bakanlığınız 
tarafından bu şebekenin Van'dan itibaren çok 
arızalı, sarp kayalık, volkanik ve yüksek dağlar
la kaplı bir sahadan amud bir hatla şimale çıka
rılarak Karaköse üzerinden tekrar Batı'ya. dö
nülmek suretiyle Ankara'ya getirilmesinin uy
gun görüldüğü öğrenilmiş bulunmaktadır. 

Bunda memleketimiz için pek çok mahzurlar 
mütalâa edilmekte olduğundan meselenin vuzu
ha kavuşması için aşağıdaki hususların Millet 
Meclisinde sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ve istirham ederim. 

1. Radyolink şebekesi sınırlarımıza cenup
tan dâhil olduğuna, göre normal ve tabiî istika
metin değiştirilerek bunun dik bir hatla şimale 
alınmasındaki zaruret ve sebepler nelerdir? 

2. Cenup vilâyetlerimizin petrol sahası ola
rak inkişafa müsait bulunması sebebiyle şebeke
nin bu bölgeden geçirilmesi daha faideli ve ikti
sadi değil midir? 

o. Şebekenin Van'dan itibaren şimale alın
ması dolayısiylc maliyetin yükseleceği aşikâr 
bulunmakla cenup ve şimal hatları arasında ma
liyet bakımından ne miktar fark husule gelecek
tir? 

4. Radyolink şebekesinin Van'dan itibaren 
dağlık ve volkanik bölgeden şimale alınması ha
linde kış mevsiminde hiçbir vasıtanın ulaşama
dığı arızanın giderilmesi ne suretle mümkün ola
caktır? 

5. Şebekenin şimalden Rus hududuna yakın 
bir bölgeden geçirilmesi İran Hükümeti tarafın
dan mahzurlu görüldüğüne göre Türkiye için 
de aynı mahzur bahis konusu değil midir? 

(i. Esas şebekeye ilâveten cenup bölgesin
den geçirilmesi düşünülen 120 hatlık Radyolink 
şebekenin doğrudan doğruya, şimal bölgemize 
tahsisi suretiyle esas ana şebekenin cenuba, alın
ması daha ekonomik bir tedbir değil midir? 

7. Bu anlaşmanın teknik esaslarını kim ha
zırlamıştır? Teknik üniversitelerimizin, Millî 
Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay'm müte
hassıs elemanlarının ve PTT İdaresinin bu işler
le meşgul teknik elemanlarının mütalâaları, gö-
rüş ve raporları alınmış mıdır? 
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BAŞKAN — Etendim, ] 3 neü sıradaki Sayın | 

Ali özdikmenli'ye ait sözlü soruyu Sayın içişleri 
Bakanı'nm burada olmasına rağmen okutma
dım. Çünkü kendileri izinlidirler. 

14 ncü sıradaki sözlü soru da Ali özdikmenli 
arkadaşımızmdır. Tarım Bakanından sözlü so
rularını kendileri izinli olduklarından Sayın Ta
rım Bakanının burada olmasına rağmen okut
madım. 

15 nci soru Sayın Reşat özarda'nmdır. Sa
yın Bakan da buradalar. Cevaplarını dinliye-
ceğiz. 

Buyuran Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF 

DURA (Kastamonu) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; Sayın Reşat özarda'nm Radyo
link sistemi hakkındaki birinci soruları : 

Radyalink şebekesi sınırlarımıza cenuptan 
dâhil olduğuna göre normal ve tabiî istikametin 
değiştirilerek bunun dik bir hatla şimale alın
masındaki zaruret ve sebepler nelerdir. ? 

Cevabım : İlk önce Bağdat Paktı ile bu 
Pakt içindeki memleketler başkentlerini bağla
mak üzere Karaşi - Tahran - Bağdat - Ankara 
arasında bir Radyolink sistem kurulması için 
proje çalışmaları yapılırken, Irak'ın Paktan I 
ayrılması üzerine, Karaşi - Tahran - Ankara 
arası müşterek projesi çalışmaları devam etmiş- I 
tir. 

Bu Radyolink sistemi sınırlarımıza Nacar'dan I 
girip, Ankara'ya ulaşmaktadır. Sistemin, hatta
ki bütün mühim şehirlerimizin tarafiğini de top- I 
laması tabiîdir. 10 Nisan 1957 de, yani bu sis
temin kararlaşmasından önce NATO enfrastrük I 
tür programı içinde bu hatta bir Radyolink sis- I 
teminin kurulması kararlaştırılmış, ve muka
velesi imzalanmıştır. Bu sistem, petrol bölge- I 
miz olan Batman'dan başlıyarak, Diyarbakır, I 
Elâzığ, Malatya, iskenderun, Adana, Konya I 
üzerinden Ankara'ya ulaşmaktadır. Ve nihai I 
kapasitesi 120 telefon konuşmasını aynı anda I 
geçirmeye müsaittir. NATO sistemi 5 yıllık I 
plâna göre, bu bölgenin 10 yıllık bir gelecekteki I 
telefon ve telgraf ihtiyacını karşılıyacak şekil
de genişletilecektir. Aynı hatta parelel olarak I 
ikinei bir sistemin kurulmasının ekonomik olmı- I 
yacağı aşikârdır. Bu sebeple ve CENTO and- I 
laşması içerisinde CENTO Radyolink sisteminin I 
Nacar'dan sonra halen şehirlerarası muhabere I 
imkânları mahdut olan Van üzerinden kuzeye | 
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doğru çıkarak, Erzurum, Erzincan, Sivas,.Yoz
gat üzerinden ve bu şehirler ve civarı ihtiyaçla
rını da karşılamak üzere Ankara'ya bağlanması 
tertiplenmiştir. 

ikinci sorulan : Cenup vilâyetlerimizin pet
rol sahası olarak inkişafa müsait bulunması se
bebiyle bu şebekenin bu bölgeden geçirilmesi 
daha faydalı ve iktisadi değil midir"? 

Cevabım : İhtiyaç her tarafta geniştir ve 
genişlemektedir. Eğer NATO Radyolink siste
mi güney ve petrol bölgelerinin ihtiyaçlarını 
karşılamasaydı, sorularmdaki sebep yerinde idi. 
120 kanal kapasitedeki NATO sistemi, 1964 
senesinde servise girecektir ve petrol bölgesi 
büyük bir ferahlığa kavuşacaktır. 

Üçüncü soruları : Şebekenin Van'dan itiba
ren şimale alınması dolayısiyle maliyetin yük
seleceği aşikâr bulunmakla cenup ve şimal hat
ları arasında maliyet bakımından ne kadar mik
tar fark husule gelecektir! 

Cevabım : önce CENTO Radyolink sistemi 
ticari ve sınai inkişaf halinde olan bir bölgemizi 
kolay muhabere imkânına kavuşturacaktır. Ce
nuptan gelen ayrı bir NATO hattı bulunduğuna 
göre, o mıntıkada paralel bir hat daha yapıl
ması, bir miktar masraf yükselmesinden husule 
gelen farkı düşündüremez. Ayrıca bunun mem
leket ihtiyaçları bakımından daha uygun oldu
ğu CENTO sistemine ait radyo kuranportör ei-
hazlariyle, elektrojen gruplarının tamamını 
veren Amerikan Hükümetince de kabul edilmiş
tir ve Amerikalılarca temin ve tesbit edilmekte
dir. 

Dördüncü soruları : Radyolink şebekesinin 
Van'dan itibaren dağlık ve volkanik bögeden 
şimale alınması halinde kış mevsiminde hiçbir 
vasıtanın ulaşamadığı bu yüksek dağ zirvelerin
de bir arıza meydana geldiği takdirde arızanın 
giderilmesi ne surette müm'kün olacaktır? 

Cevabım : Radyolink sistemlerde istasyon
lar arasında optik bir görüş mevcudolması tek
nik bir zarurettir. Hal böyle olunca bu teknik 
icabın yerine getirilmesi için Radyolink istas
yonların yüksek yerlerde ve umumiyetle dağ-
başları veya yamaçlarında tesisi lâzımdır. Mu
haberenin Radyolink sistemi ile temini kararla-
şmca, ve bunun neticesi olan teknik zaruretlerle 
arazinin dağlık ve yolların sarp, iklimin sert 
olan yerlerinde istasyonlar tesis edilecektir. Bu
nun da bilhassa kış aylarında bâzı güçlüklerle 

— 224 — 



M. Meclisi B : 135 
karşılaşılan problemleri vardır. Bununla bera
ber Doğu illerimizin şehirleri arası telefon ihti
yaçlarını karşılamak mecburiyetinde olduğumu
za göre, havai hat sistemi de daha az güçlük 
arz etmez. Ayrıca yukarıda arz ettiğim gibi 
CENTO memleketleri arasında çok kanallı mu
habere irtibatının Radyolink sistemle temininde 
memleketimiz münferiden hareket etmeyip, 
CENTO memleketleri ve Amerikan Hükümetiy
le müşterek karara varmak mecburiyetindedir. 

Beşinci soruları : Şebekenin şimalden Rus 
dududuna yakın bir bölgeden geçirilmesi îran 
Hükümeti tarafından mahzurlu görüldüğüne 
göre, Türkiye için de aynı mahzur bahis konusu 
değil midir? 

Cevabım : Memleketimize girdikten sonra 
Kuzeye yönelen ve Atatürk Çeşmesinden itiba-
ran Batıya giden CENTO Radyolink sistemi 
Rus hudununa en yakın Pani istasyonunda dahi 
menzil haricinde bulunmaktadır. Kesif dağlar 
dolayısiyle optik görüşe de kapalıdır. Esasen 
CENTO memleketleri arasındaki muhaberatın 
da şifreli telgrafla yapılacağı da izahtan vares
tedir. 

Altıncı soruları : Esas şebekeye ilâveten ce
nup bölgesinden geçirilmesi düşünülen 120 hat
lık Radyolink şebekesinin doğrudan doğruya 
Şimal bölgemize tahsisi suretiyle esas ana şebe
kenin cenuba alınması daha ekonomik bir tedbir 
değil midir? 

Cevabım : Güney hattını takibeden NATO 
sisteminin kurulmasına CENTO sisteminden çok 
önce karar verilmiş ve mukavele 1957 de imza
lanmıştır. Esasen personel ve bakım masrafları 
da büvük farklar arz etmemektedir. 

Yedinci soruları : Bu anlaşmanın teknik 
esaslarını kim hazırlamıştır? Teknik Üniversi
telerimizin, Millî Savunma Bakanlığı ile Genel
kurmayın mütehassıs elemanlarının ve PTT ida
resinin bu işlerle meşgul teknik elemanlarının 
mütalâaları, görüş ve raporları alınmış mıdır? 

Cevabım : CENTO sisteminin teknik şartna
mesi bölge memleketleri, PTT idareleri teknik 
elemanlarının beraberce yaptıkları ve Amerikan 
Hükümetinin CENTO muhabere sisteminin Mü
şaviri TAI firmasının da bulunduğu bir heyetçe 
hazırlanmıştır. Şartnamelerin hazırlanması me
suliyeti Amerikan Hükümetince TAI firmasına 
verildiğinden ve îran ile Pakistan'ın da bu pro
jede söz sahibi oluşundan memleketimizin bu 
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bahiste tek başına hareketi bahis konusu olamaz. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Bakanın vermiş olduğu aydınla
tıcı izalh'attan dolayı Ik'e udilerine teişekfkıüriü ibir 
vazife bilirim. Ancak şu hususu arz etmek iste
rim; yapılan iş, gerek CENTO'nun, gerek 
NATO'nun yardımlariyle dahi olsa kendi mem
leketimiz ile ilgili meselelerin hazırlanmasında, 
kendi millî bünyemizi ilgilendiren bu gibi me
selelerimizde kendi mütehassıs elemanlarımızın 
da mütalâalarının alınması, yerinde olur kanaa
tindeyim.. 

Amerikan Şirketinin; hat ne kadar sarp 
yerden geçerse, mesafe ne kadar uzak olursa, 
maliyet fiyatı o kadar yükseleceğinden, kendi 
kârı da o nisbette artacaktır. îran gibi bir 
Hükümetin, ıhaltltm ilk kararlaştılrılan şekli ile 
şimalden geçmesini mahzurlu görmüş, bilâhara 
bunu cenuba almak suretiyle Van istikametin
den hudutlarımıza sevk etmiş olduğu gibi, biz 
de kendi memleketimizde yetkili elemanların 
mütalâalarını almak suretiyle bu hattın güzer
gâhını tâyinde salâhiyetimizi kullanabilirdik. 
Bir hat tasavvur ediniz ki, cenuptan sınırları
mıza giriyor ve bu tabiî bir istikamet takibet-
mesi icabederken dik ve amut bir hat ile şimale 
alınmak suretiyle tekrar bir kavis ile batıya yö
neltiliyor. Vakıa cenuptan geçiyor. 120 hatlık 
radyolink şebekesinin 1957 yılında mukavelesi 
imzalanmış olmakla beraber, henüz inşaatına 
bağlanmamıştır. Bunun foirilsi NATO, diğeri de 
CENTO'nun yardımiyle yapılacağına göre, aynı 
istikamette iki hattın geçirilmesi de mahzurlu 
bulunduğuna göre, bu mukavelede bir değişiklik 
vapılması da pekâlâ mümkün olabilirdi, kanaa
tindeyim. 

Bu sözlü soruyu buraya getirmekteki maksa
dım, bu gibi hayati ve millî meselelerde kendi 
işlerimizi - yalnız ihaleyi alan Amerikan Firma
sının takdiri ile değil - kendi memleketimizin 
üniversitelerinden ve Genelkurmay ile Millî Sa
vunma Bakanlığının mütehassıs elemanların
dan da istifade etmek suretiyle memleket men
faatlerine daha uygun hareket edilmesini te
mindir. Bir de teknik elemanların söylediğine 
göre bu hattın geçtiği güzergâh itibariyle ileri
de her hangi bir arıza yapması, halinde bunun 
ıslahı oldukça güç olacağından ileride meyda* 
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na gelecek hatalara şimdiden tedbir alınmasını 
sağlamak üzere bu sözlü soruyu vermiş bulunu
yorum, Bir bölgecilik de asla mevzuubahis de
ğildir. Çünkü iki hat vardır. Birisi 120 hatlık, 
birisi doğrudan doğruya Karaşi'den başlamak 
suretiyle dıştan memleketimize gelecek olan 
CENTO hattı. 120 hatlık şebekede arıza olabilir. 
Bu yalnız memleketimiz ile ilgilidir. Fakat di
ğer 600 hatlık radyolink şebekesi doğrudan 
dıoğr-utya 'Türkiye'yi Tattıran, Karaşli'ye Ibiağlıjyam 
bir hat olduğu için, daha önemlidir. Biz daha 
ziyade hattın emniyeti ve ileride birtakım 
mahzurların meydana gelmesini önlemek bakı
mından bir ikaz olarak bu sözlü soruyu ver
miştik. Bununla beraber belki iş tahakkuk et
miş safhadadır. Sayın Bakan bu vazifeyi yeni 
deruhde etmiş bulunmaktadırlar. Evveline ait 
elbette ki kendisine bir şey soramayız. Bu ba
kımdan vermiş oldukları izahata tekrar teşek
kür ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF 

DURA (Kastamonu) — Sayın Reşat özarda'nm 
hakkımdaki teveccühlerine teşekkür ederim. 
Yalnız ben o insanım ki, vazifeyi yeni de tes
lim almış olsam dahi, bana sorulan bir suale 
cevap verirken bunun mesuliyetini müdrik 
olarak meseleyi iyice tetkik eder ve ondan son
ra huzurunuza getiririm. Bu suallere cevap 
verirken, her hangi bir idareyi müdafaa etmek 
için değil, hakikatleri ortaya koymak için ma
ruzatta bulundum. 

Bir defa 1957 senesinde yapılmış olan cenup 
hattı mevcutken, ondan sonra yapılmış olan bir 
mukavele ile şimal hattını yapmak mecburiyeti 
vardır. Bu vatanın her köşesi bizimdir, vatandaş
ların hepsinin ihtiyacını temin etmekle mükellef 
bir Hükümetin içerisindeyiz. Binaenaleyh, cenup
ta 120 kanallık bir NATO hattı ile cenubun ih
tiyaçlarını ve bilhassa 1964 senesinde servise gir
mek üzere temin ederken, Şimal hattını bomboş 
bırakmak. Şarkî ve Orta - Anadolu'yu icabeden 
teknik tesisatla teçhiz etmemek, Hükümetimiz için 
hatalı bir hareket olurdu. 

Diyorlar ki, bu mukavele sonradan yapılmış 
olsa bile, tadilât yapılabilirdi. Bir mukavelenin 
tasdikinden sonra işe girişilirken yapılan projele
rin masrafı göz önüne alınırsa bunu tadil etmek 
için yapılacak yeni hesap ve masraflar zanııediyo-
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rum burada verdiğim, biraz uzun yoldan dolayı 
verdiğim, mesafenin masrafını çok fazla ileriye 
geçecektir. Bundan başka kendi mütehassısları
mızdan hiç kimseye bir şey sorulmamış değildir. 
Bu mesele CENTO camiası içinde bir askerî hat 
olarak değil, bir iktisadi mevzu olarak ele alındı
ğına göre ve ancak PTT idareleri arasında halle
dileceğine göre; memleketimizin de PTT İdaresi
nin sorumlulukları, müştereken Amerika ve 
CENTO hükümetleriyle hareket etmişlerdir. Plân 
ve projeleri de ona göre yapılmıştır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

16. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Ov
mayı İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, vatan
daşların tapulu arazilerine ağaç dikip müdahale 
etmesinin doğru olup olmadığına dair sözlü soru
su ve Tarım Bakanı Mehmet İzmen'in cevabı 
(G/596) 

BAŞKAN — Mazhar Arıkan, buradalar. Ta
rım Bakanı, burada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Mülkiyet hakkı Anayasanın 36 ncı maddesiyle 

teminat altına alınmıştır. Kanunlarımız, mülkiyet 
ve zil yedi ik haklarının himayesini derpiş eden hü
kümleri ihtiva ederler. Bir hakkın tahdidi veya 
takyidi temel kanunlara tearuz etmemek kaydiyle 
yine kanunla olur. Ferdin bilinen gücü ile Dev
letin büyük kudreti arasında özlenen muadeleti 
yine kanunlar düzenler. Bu itibarla Devlet, ka
nun nazarında fertten farksız olarak ona muta
vaat ile mükelleftir. 

Hal böyle iken, böyle farz edilir -ve arzu edi
lirken, memleket çapında, bilhassa Cenup bölge
sinde Orman İdaresinin, vatandaşın tapuyla veya 
zilyed olarak mâlik bulunduğu arazilerine girerek 
ağaçlandırma faaliyeti namı altında ziraat yapı
lan toprağına ağaç dikip müdahale etmesi doğru 
mudur? Vâki şikâyetlere rağmen Tarım Bakanlı
ğının müessir tedbir almayıp, vazifelilerin kanun

suz hareketlerine devama cüret veren sükûtu neden
dir? Bu gibi yanlış tatbikat ne vakit sona erecek 
ve tatbikatçılarına ne zaman gerçek vazifeleri ha-
tırlatılacaktır? Bu cihetlerin müspet kanun anla
yışına inandığımız Sayın Tarım Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassutu
nuzu saygiyle arz ve rica ederim. 

24 . 4 . 1963 
tçel Milletvekili 
Mazhar Arıkan 
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BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (C. Se

natosu Giresun Üyesi) -— İçel Milletvekili Sayın 
Mazhar Arıkan arkadaşımın sorularına cevapla
rımı arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizde bo
zulmuş olan tabiî düzenin iadesi ve millî ekonomi
mizin ihtiyacı olan orman ürünlerinin memleket 
dâhilinden karşılanması, ancak % 65 i harabol-
muş ormanlarımızın bir an evvel imar edilmesi 
ve yeniden ağaçlandırılmasına bağlıdır. Bu ger
çekler göz önünde ağaçlandırma çalışmaları ta
mamen bozuk orman sahalarına ve mutlak orman 
toprağı vasfında olan yerlere teksif edilmiştir. 
Ayrıca köylü - orman münasebetlerinin tesiri de 
ihmal edilmiyerek ağaçlandırmanın başarı ve de
vamlılığını teminen çalışmalarımızda daima ihti
lafsız ve köylerden uzak koru ormanlarının ke
narları seçilmekte ve hiçbir zaman tapulu arazile
re fidan dikilmemektedir. 1957 yılından beri Mer
sin Orman Başmüdürlüğünde 178 000 dekarlık 
saha ağaçlandırılmıştır. Bu geniş sahada yapı
lan çalışmalarda ancak, iki aded ihtilâf meydana 
gelmiş, bu da hemen en iyi bir şekilde halledilmiş
tir. 

Mersin Orman Başmüdürlüğü bölgesinde ya
pılan ağaçlandırma çalışmaları dolayısiyle teşkilât 
aleyhine açılmış bir dâva da mevcudolmadığını 
bu sözlü soru münasebetiyle vâki istizahınızdan 
anlamış bulunuyoruz. 

Efendim, muhterem arkadaşımızın ifade bu
yurdukları gibi, tapulu arazi, biraz evvel bilmü-
nasebe arz ettiğim şekilde tapu kuvveti hükmün
deki tasarruf belgelerine dayanan arazinin usulü 
dairesinde istimlâk edilmedikçe tek taraflı karar
la işgal edilmesi, ağaçlandırılması tabiatiyle bahis 
mevzuu olmamak lâzımgelir. Beyanatım arasın
da ifade ettiğim gibi, bu Mersin bölgesinde iki 
ihtilâf tesbit edilmiş, onlar da hal şekline bağlan
mıştır. Eğer tatbikatta bu prensiplere aykırı ça
lışmalar mevcut ise, yani tasarruf hakkına riav 
yetsiziik, tasarruf hakkını ihlâl edici müdahaleler
ine vcut ise hatadır, derhal düzeltilmesi ve bu ka
bil müdahalelere müsaade edilmemesi hem vazife
miz, hem de kanunun teminatı icabındandır. Var
sa, hâdise olarak derhal alâkadar olacağımız ta
biîdir. Hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Anfcon, 
.MAZHAR ARIKAN (içel) — Sorutoa ce-

yaip lütfeden .Sa'ıyın Tarım Balkanına 'teşekkür 
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ederim. Kendilerine isim ve miktar gös'ter'mek 
suretiyle Ibir cetvel takdim edeceğim. 

Konu ile iligili olarak Ibirkaıç kelime konul
mama mlüisaadenizıi rica edeceğim. 

.Mulhlterem arkadaşlarım, sözıliü sorumu tak
dim etitiğim tarihten (bu yana Yiüce Meclis bir 
ıtajtil devresi geçtirmiş bulunmaktadır. Şiımdi 
ıS'ayım Bakana dinledi)kiten ısonra, setçim böllge'mi 
.ziyaretim sıraismda -tamamen mevzu üle iligili 
lolaralk ©dindiğim birçok ibiligi ve 'talhaislsüisaltı da 
ilâve etmek suretiyle kısaca mâruızaJtJta buHuna-
cağim : 

Arkadaşlar, Ibugün ornıan mavızuunldan İkim 
baJhsetsıe, v'âJkı konuışima tek taraflı ıbir politik 
sesleniş olarak ifade ve Itarizde jbullunalbiüme 
şanis&Dzlığı ile karşılaşmaktadır, îşi bu lyjömKÎen 
ımiütallâaıya zorladığımız Itaikdirde <en mâsulm 
mövizu aynı suretle giölgelendirilefbilir. 

Ania arkadaşlarım, derltli konu ele alınma
dıkça ne deva Ibuilunalbilir ne de ıs'tır&ıplar di
ner. 

Bir yaız&r, «Medeniyeltin yeşillik, ağaç yap
rak ve g'ölige istediğine şüplhe eden fcalmuş mı
dır?» dilylor. Ünlü bir tarilhçi de, «Tak ağacın 
kesilmesini yasak edip de, on binilence ağacın 
'yandığını görmekteki fecaati düşiüniünlüız.» Ide-
ımektedir. 

Ben burada Ibüjt'ün arkadaşlariimın gazileri 
sırasında muitlak şaihidJi oldukları klolekitif 'bir 
şikâyetin veya derdin çıbanı üzerine küçjücuk 
Ibir neşter vurarak suretiyle işi teşrih ve teşfhir 
etmek istijyaruını, yalnıizea sivri uçlarla, nirengi
lerle dlolkunac'ağııım : 

Arkadaşlar, Anayalsanın mutlak teminatı 
alitrnda bullunan Türkiye orman dâvası, bir dev
rin mevzuu olarak kalmış veya kalalbilfmiş ba-
»siıt ıbir iş değildir. Bu davanın saıvunuıcumı yal-
nıiz ormancılar değildir, blültıün bir millettir. 

Ancak bu büyük 'mevzuun (halli için geçmiş 
'Ve .geçnnakite olan taltibikalt ç»ok gürlMıtJüMi olmuış 
ve lolmak'tadır. 

Mevizuun vüsat ve önemi ne dursa olısıun 
Ibunun hallinde kaızanılmuş ısâir halkların indîtil-
imemesi camdan anzu edilir. . 

Orman ınülkilyeiti, naısıl hujsuisi nıiüKkdlyeti 
mutlak Ibıeritaralf edemezse kanun dairesinde 
Ihallkın ormandan edineceği istifadesi de kaıtî 
ve faydalı olmalıdır. 

Taitfbilkatın ak&aklağımdan §filkâ!ye(t etmijyen 
yoktur. Zalti ihtiyacını zamanında alalbitenierin 
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aJdeidi ne -kadar aızisa, orman ürünlerinden istifa
de, ıbir Iböilıgede belli şahısların inhisar ve im-
.tliıyazında Ib ulumu wm, Ibu hal büyük üzüntü vo 
şikâyetlere seib-dbolur. 

Onman lolmıaktan çıkmış yerlerin ve ha'tltjâ 
Iklül'tıür arazisi halinde muz vo narenciye [bahçe
leri duruımıuma gelmiş yerlerin hâlâ orman ta!h-
didi dâhilinde tutularak, burıla.rda.11 tapulu yer
lere dahi idaremin müdahalesi halik ile onmamın 
-arasımı acımakta; orman ilerisinde geniş hoş
luklar nı-eivcuıdloluıp a ğa-çl andırma işine buralar
dan başlamak lâzım iken, halkın ızilıyed vqya 
tapu ile malik bulunduğu toprağı ağaçlandır
ma namı alîtmda mıüdalhale büiyük infial yarat
maktadır. 

Yıol 'boylarına, «Vatandaş orman senindir, 
IOIIUI 'koru» şeklinde levhalar a.smalk teıdlbir de
ğildir. Bir taraıflta zaruretler ve ilhltiıyaçlar yı
ğılmış dururken kanuni şiddet t'edlbirleriyle or
un an 'korunması kifaydtisiız kalır. 

Teıdlbir, halk ile oriman ve -ormancı arlaısını 
(hıoış tutmalkla, bunları Ibirlbirine kıüLsltiilrmemelkle 
lolıur. Bunun fhal şeikli de tatibikaltım insaflı ya
pılması ve ihtiyaçların süratle temini, iorman
dan 'her türlü istifadenin addetti yüriitiülmcisiy-
l'e (olur. 

Buiglün 'üzülereik beyan etmeik gerekir ki, or
man ile halk ve ormanieı. arası açıktır. Birbir
lerine (küstürler, bunlar b arıttırıl m adilce a Ibu 
'uıemleketlte ne •zararlı orman, kait'iiyaitımm ve ne 
de orman yangınının önü alımalbilir. 

îşi, atalete gark olmuş paisif ve ibaısit Ibiünok-
raltiSk bir 'zihniyet ile değil cevval mal s,alhi!bi 
lolma anlayış ve gayreti içinde ele alıp yürüt
mek lâızımdır. 

Sayın Bakandan ricam odur iki, Orman Ka
nununun muvakkat 1 nci maddesinin değişti-
rilnıeısini orman me-vzuaitı tatbikatında iligii ile
rin, •mevzuata Hafızan ve rühan hâkim olarak ha
reket edip çok basit de olsa, vatandaş, halkları
na hürmetkar ve riayetkar salbırlı, anlayışlı, 
süratli ve nazik muamelede bulunmalarını kati 
olanak sağlamıaic ve Güney bölgemizde orman 
tahdidinin yeniden gözden geçirilmeîsi hususu
nu temin ederek orman ile vatandaşı haristi r-
mııaısıdır. 

Hükümetim, 1956 yılına 'kadar ilmen, fiilen 
ve tamamen orman sıahası 'dışına -eılkmuş yerle
rin 'bir defaya mahsus lolma'k üızıere kültür ara
zisi olarak tescili -hususunda bir İkan un taısarı-
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ısını imzaladığını sevinçle öğrenmiş bulunuyo
rum. Eğer -bu doğru ise Hüküm elti tebrik: et
mek lâzımdır. 

Hürmetlerimle: 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (C\ 

Senatosu Giresun Üyesi) — Efendim, tekrar 
huzurunuzu işgal ettiğim için özür dilerim. 
Arkadaşımızın temas buyurdukları hususlar 
da tatbikatta aksaklıklar şeklinde mevcut ise 
sözlerimin sonumda da arz ettiğim gibi bun
larla meşgul olmak, bunlara un ân i olmak 'ka
nuni, vazifemizdir. Zati ihtiyaçların geç veril
mesi yer yer vâki olmaktadır. Bunların bü
yük bir 'titizlikle yapılması, mesken ihtiyacı
nın, binaların ihtiyacının ve sair ihtiyaçların 
karşılanması, yakacak tevziine ait ihtiyaçların 
da zamanında, süratle, bir 'hak olarak tatlılıkla, 
güler yüzle verilmesi mevzuunda, kendilerinim 
de işaret -ettiği haklı titizliği daima gösterme
ye gayret ediyoruz. Her mevsimde tamimlerle, 

. hususi ikazlarla bunları sağıl amaya çalışıyoruz. 
Ormanların kesim, nakliye ve saire gibi, or

man hizmetleri Ve orman istihsali gibi işlerin 
belli şahıslarım imtiyazı altında bulunması şek
linde - yanlış tesbit etmedimse - tatbikat varsa 
bu da katiyen doğru değildir. Günkü, orman
lardan kimlerin nasıl istifade edebileceği Or
man Kanunumun 'sarih hükümleri içindedir. Bu
nu başkalarınım delaletiyle, yani birtakım ara
cıların bu vatandaşlarımızın hisselerinden pay 
almaları mânasında anladığım tatbikat varsa 
bu da doğru değildir. Bu hususlar da dikkatle 
vo tatbikatçıları ikaz etmek suretiyle, önleme
ye 'Çalıştığımızı da arz etmek isterim. 

Kültür arazisi haline igclmiş bulunan saha
ların ağaçlandırılması ve bu sahalara müdaha
lenin doğru olmıyacağı şeklinde bir beyanda 
bulundular ve bir kamum teklifinden bahsetti
ler. Hakikaten bugün, buyurdukları gibi 
memleketin birçok noktalarında önemli bir 
mesele haline gelen bir mevzu mevcuttur, ifa
de ettikleri gibi, bir kanun teldir! hazırlamış 
bulunuyoruz. Bu teklif Bakanlar 'Kurulunda
dır, pek yakında Büyük Meclise intikal ede
cektir, ilâveten. 'hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizdin Karayolları tarafından istimlâk edi-



M. Meclisi B:13 
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

'BAŞKAN — Giresun Milletvekili Sayın Mus
tafa Kemal Çilesiz buradalar .mı? Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere 'gelecek soru günü-

• ne bırakılmıştır. 

18. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nın yeniden ilçe haline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair tçişleri Ba
kamdan sözlü sorusu (6/599) 

BAŞKAN — Sayın Keskin? Yoklar, iki 
defa bulunmadığı için soruları düşmüştür. 

19. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın, dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

BAŞKAN — Sayın Akça izinli. Ticaret Ba
kanı yok. Tarım Bakanı burada. Soru sahibi 
izinli buılunduklarından dolayı gelecek soru 
gününe bırakıldı. 

20. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencilere 
ödenen döviz miktarının neye göre tesbit olun
duğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakanla
rından sözlü sorusu (6/603) 

BAŞKAN — Sayın Ertem? Yok. Bir defa
ya ımalhsus olmak üzere gelecek soru gününe bı
rakıldı. 

21. — Eskişehir MiUetvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, geceliorıdujyapan vatandaşlara belediye
lerce verilen para cezaları hakkında ne düşü
nüldüğüne dair sözlü sorusu ve İmar ve İskân 
Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'ın cevabı (6/605) 

BAŞKAN — imar ve İskân Bakanıî Bura
dalar. Aziz Zeytinoğlu? Burada. Sorularını 
okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Memleketin her tarafında gecekonduların yı

kılmaması, evsiz fakir vatandaşları ev sahibi yap
mak için sosyal meskenlerin inşasının düşünüldü
ğü bir sırada, gecekondu yapıldığından dolayı be
lediyelerce büyük ve vatandaşlarca ödenmesi ka
bil olmıyan cezalara çarptırılan vatandaşlarımı
zın bu borçlan hakkında ne düşünüldüğünün Sa-
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yın imar ve iskân Bakanımız tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

10 . 5 . 1963 
Aziz Zeytinoğlu 

Eskişehir Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERlM GÖK AY (istanbul) — Muhterem Baş
kan, sayın arkadaşlarım, Eskişehir Milletvekili 
Sayın Aziz Zeytinoğlu arkadaşımızın gecekondu 
yapan vatandaşlara belediyece verilen para ceza
ları hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü soru
suna arza cevabediyorum. 

Gecekondu yapan vatandaşları gecekondu yap
tıklarından dolayı cezalandıran 6138 sayılı Kanu
nun 28 nci maddesidir. Bu madde gereğince ce
zalandırılan, gecekondu yapan vatandaşların ce
zaları 23 Şubat 1963 te çıkan Af Kanununun şü
mulüne girmiş bulunmaktadır. 

Bu vesile ile şunu arz etmek isterim ki, gece
kondu mevzuunda vatandaşların durumlarını ıs
lah etmek için bir gecekondu kanunu hazırlan
maktadır. 

ikincisi; son zamanlarda yine Millet Meclisi 
Heyeti Umumiyesine gelmiş olan gecekondu bina
larının yıktırılmalarının şimdilik durdurulması 
hakkında da bir kanun tasarısı Yüksek Meclise 
gelmiş bulunmaktadır. Yalnız temennimiz şudur 
ki, 1963 senesinden itibaren yapılan gecekondular 
mevzuu her hangi bir şekilde Af Kanununun içi
ne girmemiştir. Yani, bu hususlarda vatandaşla
rın yeniden gecekondu yapmamaları için de imar 
ve iskân Bakanlığı birtakım tertibat almış bulun
maktadır. Vatandaşların rahatça ev yapabilmele
ri için, istanbul, Ankara, izmir gibi büyük şehir
lerimizde kendilerine enfrastrüktürleri Hükümet 
tarafından yapılmış olan yerlerde ev yapmalarını 
teminen plânlar hazırlanmıştır. Ankara'da Ak-
tepe'de bunun tertibatı bitmek üzere ve istanbul'-
-da Osmaniye'de böyle bir yer hazırlanmıştır. Arzı 
malûmat ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Zeytinoğlu. 
AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın imar ve iskân Vekilimi
zin verdikleri izahattan dolayı kendilerine şükran
larımı arz etmemek kabil değil. Bilhassa gece
kondu yapan ve memlekette bugün ıstırap içinde 
bulunan ve büyük bir kütleyi teşkil eden hemşeh
rilerimiz namına ne kadar arzı şükran etsem az-
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dır. Bunların bilhassa cezalarının affı çok yerinde 
olmuştur. Çünkü esasen 200 liraya yapamadığı 
gecekondu için ikibin lira, üçbin lira gibi büyük 
cezalara çarptırılmaları, bunları büyük ıstırapla
ra garketmiş bulunuyordu. Bunların yıktırılma-
ması için bir emir çıkmıştır ve bir kanun gel
miştir. /' 

Arkadaşlarım benim sorum, ta beşinci aydan
dır, onun için özür dilerim. Ondan sonra alınan 
bu kanuni tedbirler hakikaten çok yerinde olmuş
tur. Bu vesile ile Sayın imar ve iskân Bakanımız
dan büyük şehirler addettiği istanbul, Ankara, 
izmir'den sonra, bugün hakikaten yalnız şehir ola
rak nüfusu 200 bini geçen Eskişehir'i de küçüm-
sememesi ve bu vesile ile Eskişehir'de 10 binleri 
bulan gecekondu derdinin gittikçe çoğalmakta ol
duğunu burada kendilerine arz ederim. Bu yapı
lacak evlerden, Eskişehir'in de büyük şehirler me-
yanına artık ithal edilmesini, istirham ederim. 
Eskişehir'i kendileri de çok iyi bilirler, benim söy
lememe esasen lüzum yok. Eskişehir'i eskisi gi
bi 35 bin, 50 bin nüfuslu değil, nüfusu bugün 
200 bini geçmiş bir şehir olarak kabul etmelerini 
ve ona göre hareket etmelerini kendilerinden ri
ca ederim. Tekrar kendilerine şükranlarımı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERİM GÖK AY (istanbul) — Muhterem arka
daşımın sorularına arzı cevabederken, yalnız bun
ların cezai kısımlarını bildirmiş ve kısaca yapıl
makta olan gecekonduları önleme mevzularından 
bahsetmiştim. Bu vesile ile Eskişehir'deki gece
kondular meselesi üzerinde durdular. Ben yalnız 

'Eskişehir'i değil, memleketin diğer birçok şehir
lerinde olan gecekondu mevzularının da çok ehem
miyetli bir konu olarak yer aldığına işaret ve arz 
ederim. Ben Diyarbakır, Eskişehir, Mersin vilâ
yetlerine gittim ve buraları yakından gördüm. 
Onun içindir ki, geçen yıl plânlamada bu senenin 
plânları hazırlanırken gecekonduların ıslahı için 
yeniden tahsisat veriliyor. Fakat, sosyal mesken 
konusunda plânlama ile tam mânasiyle anlaşama
dığımız için. mevzuu Bakanlar Kurulunda 
tetkik edeceğiz. Elimizde geçen sene yaptığımız 
tasarrufla, izmir, Ankara, Bursa ve istanbul'dan 
başka Doğuda çok sıkıntılı bulunan bâzı yerlere 
de, az miktarda da.olsa, 30 - 35 arasında; bâzı 
vilâyetlerimizde sosyal mesken yapmaya imkân 
bulduk. Gaziantep, Mardin, Van ve ayrıca iz-
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mir'de de yine 30 kadar sosyal mesken yaptık. 
Buncan başka, Gümüşane'de yaptık, Tunceli'de 
yaptık; yani bu sene gecekonduların ıslahı konu
sunda Eskişehir de nazarı dikkate alındı. Kendile
rine arz ederim. 

Yalnız Bakanlar Kurulundan ayrıca sosyal 
mesken için istediğimiz tahsisatı alamadığmnz 
takdirde, Emlâk Kredi Bankasında bir sosyal fon 
vücuda getiriyoruz. Bu sosyal fondan Bitlis, Es
kişehir ve Konya'da arazi almış bulunuyoruz. Bu
ralarda da vatandaşlara kolayca mesken yapmak 
imkânlarını temin etmek yolunda çalışmalarımız 
ilerlemektedir. 1964 yılında ümidederim ki, bu
nu realize edeceğiz. Kendilerine saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair sözlü sorttsu 
ve İçişleri Bakam Hıfzı Oğuz Bekata'mn cevabı 
(6/606) 

BAŞKAN — Eskişehir milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu? Burada, içişleri Bakanı? Burada. Soru
yu okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın içişleri Bakanı

mız tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
arz ve rica ederim. 

10 . 5 .1963 
Eskişehir Milletvekili 

Aziz Zeytinoğlu 

1. Şehirlerdeki sokak isimleriyle köy isimle
ri hangi sebeple değiştirilmektedir? 

2. Bu değişiklik kararlarını kim vermekte
dir? 

3. Yeni isimler verilirken mâna itibariyle ne
leri ifade etmesi düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Balkan. 
İÇIŞLERI BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 

(C. Cenaitosu Ankara Üyesi) — Muhterem arka
daşlar; Eskişehir Milletvekili Sayın Aziz Zey
tinoğlu tarafından verilen sokak ve köy isim
lerinin hangi sebeple değiştirildiği, değişiklik 
kararlarının kim tarafından alındiğı ve yeni 
isimler verilirken mâna itibariyle neleri ifade 
etmesi düşnüldüğü hususlarına dair olan sözlü 
soru önergesini cevaplandırıyorum. 
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1. Köy isimleri : Bir çok köy ve yer adlan, 

Türkçe olmamaları, telâffuzunda güçlük çekilmesi 
veya iltibaslara meydan verilmeleri sebebiyle 
değiştirilmektedn\ 

2. Köy ve yer adları değişikliği, 5442 sa
yılı îl îdaresi Kanununun 2 nci maddesine, bu 
maddenin (D) fıkrasını değiştiren 7267 sayılı 
Kanuna göre ÎI İdare Kurulu ve îl Genel Mec
lisinin kararları üzerine Bakanlığın 'onayı ile 
yapılmaktadır. 

Ancak, ımahallî kurulların verdikleri köy 
ve yer adlarınım, 1 nci maddede belirtilen esas
lara uygunluğunu incelemek ve onaydan evvel 
mütalâasını belirtmek üzere Bakanlığımızda 
üniversite üyelerinden ve ilgili bakanlıklar tem-
siEcMerinden mıütesekkil bisr îhltiısais Komisyıonu 
kurulmuştur. Bu komisyondan faydalanılmak
tadır. 

3. Yeni verilen 'adların Türkçe olmalarına, 
işlem ve (haberleşmede karışıklığa meydan ver-
miyecek ve halk tarafından benimsenecek özel
likte bulunmalamna önem verilmektedir. Adı 
değişen yerin bilhassa 'tarih ve coğrafyası göz 
önünde tutulmaktadır. 

4. Sokak iadları; 1580 sayılı Belediye Ka
nunu ve 1003 sayılı Binaların Numaralanması 
ve Sokaklara İsim Verilmesi hakkındaki Kanun 
ile, Devlet istatistik (Enstitüsü Başkanlığının 
«sokaklarla ad veya numara ve bütün binalara 
numara verilmesi hakkındaki yönetmelik» hü
kümlerine göre belediye meclislerince değişti
rilmektedir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlarım; Sayın İçişleri Vekilimizin 
beyanlarına teşekkür etmekle beraber bu deği
şikliklerin {biraz da siyasi cephelerimi tetkik et
miş olsalardı çok yerinde oluru kanaatideyim. 

Arkadaşlar, bunlar belki kanunlarla il genel 
meclislerine, belediye meclislerine verilmiştir. 
Fakat halk tarafından seçilmiş il genel meclis
leri ve halk tarafınldan seçilmiş belediye meclis
lerinde verilmiş isimler tâyinle «gelmiş insanlar 
tarafından değiştirilirse ve hiçbir mâna da ifade 
etmezse, bunu biraz da seçimlere yakın yaparlar
sa siyasi cephesini de tetkik etmemek her halde 
yerinde olmaz zannederim. Arkadaşlarım, öyle 
köy isimleri vardır ki; çok eskilerde buralarda 
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bâzı hâdiseler cereyan etmiştir. Oralarda bâzı 
büyük savaşlar cereyan etmiştir, orala rda halk na
zarında bâzı büyük adamlar yatmaktadır. Ve bu 
isimler asırlardan beri gelmektedir. Bugün bu 
isimlerin değiştirilmesi halk nazarında iyi karşı-
lanmamaktadır. Ve bize şikâyet vâki olduğu için 
huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. Arkadaşlarım, 
bu şekilde hareketler, açıkça söyliyeyim; bir ikti
dar partisinin bizzat kendi aleyhinedir. Ama biz 
bu ciheti kendilerinin düşüncelerine bırakarak, 
halkın şikâyetleri dolayısiyle buraya gelmiş bulu
nuyorum. 

Arkadaşlarım, işte belki yakın maziye ait 
isimleri, silmek, - hâtıralardan silmek - belki sair 
sebeplerle, bu çabanın içinde bulunabilirler Dâhi
liye Vekâleti. Fakat hiçolmazsa, tâ dedelerimiz
den kalma, çok uzak mazilerden kalma ve bâzı hâ
diseler dolayısiyle konmuş ve halkın âdeta kutsal 
telâkki ettiği bu isimleri değiştirmeye kadar git
memiş olsalardı yine belki söyliyecek sözlerimiz 
olmazdı. Ama, yakın maziyi silmek çabasını bir 
tarafa bırakalım, çok uzak mazilerden gelen isim
lerin de değiştirilmesi doğru olmasa gerek. 

Arkadaşlarım, belediye meclisleri ile, keza il 
genel meclisleri de böyle yaptığı gibi, bugün en 
nihayet il genel meclislerini valiler temsil ediyor. 
Evet, usulen bir meclis, bir encümen var; ama 
hepsi müdirandan müteşekkil. En nihayet bura
larda valilerin dediğinin olduğu da muhakkak bir 
vakıadır. Bunu hiç kinişe inkâr edemez. Belediye
ler de aynı şekilcje; belediye meclislerinin verdiği 
ve bugün memleket için şehit olmuş, üzülerek arz 
edeyim, şehit olmuş kardeşim Kemal Zeytinoğlu'-
nun isminin Eskişehir sokaklarından kaldırılması 
hiç de doğru olmasa gerektir, arkadaşlarım. Bele
diye meclisleri tarafından verilmiş bu isimlerin 
en nihayet bir fert olarak tâyinle gelmiş bir in
san tarafından kaldırılması hiç de doğru değildir. 
En nihayet bu memlekette küçük de olsa, büyük 
de olsa, bu vatan parçasını kurtarmak için Lon
dra'ya giderken düşmüş, şehit olmuş bir in
sanın, bugün büyük bir muhitin, bir miletin hür
metini kazanmış Kemal Zeytinoğlu isminin 
kaldırılması da doğru olmasa gerektir, arkadaşla
rım. İşte dediğim gibi yakın mazinin hâtıraları
nı silmek çabası bir tarafa, bunun üzerinde dur
muyorum, çünkü; İnşallah yine halkın iradesiyle 
Meclisler geldiği zaman bu hakikatlerin tekrar 
meydana çıkacağı kanaatindeyim. Memleket için 
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canını vermiş insanların isimlerinin, tekrar yeri
ne geleceği kanaatindeyim. Bunun üzerinde dur
muyorum. Ama, çok eski, tâ dedelerimizden, atala
rımızdan kalmış bâzı köy isimlerinin, değiştirilme
si halkın nazarında iyi karşı [anmamakta, işte bu 
sebepten bunu huzurunuza bunu getirmiş bulunu
yorum, arkadaşlarım. Ve bunun bugünkü iktida
rın aleyhine tecelli ettiğini de burada söylemek 
benim vazifem değil, ama bunu da burada tekrar 
arz etmekte yetinmiyorum, arkadaşlarım. 

Arkadaşlarım meselâ, Sayın Vekilimiz; konuş
malarından, telâffuzun kolaylığından, Türkçedcn 
falan bahsettiler. Evet ama öyle tarihî şeyler 
var ki, meselâ Eskişehir'in Süeaeddin köyü vardır, 
burada bu tarihî adam yatar; vaktiyle burada 
harbler olmuş, bu adam burada yattığı için onun 
ismi verilmiş, asırlardan beri o isim geçer. Bugün 
buna Arslanbey diyoruz. Güzel ama, o adamın 
asıl ismi Şücae'ddm olduğu için ,bu isim konmuş 
ve bu şekilde gelip gitmektedir.. 

Sonra yine meselâ «Izbas» var. İzbas; bunun 
da bir mânası var, orada vaktiyle bâzı hâdiseler 
geçtiği için bu köye tzbas denilmiş. Buraya şimdi 
«Kozyaka» deniyor. 

Meselâ «Kesenler» ismi değiştiriliyor, «San-
car» ismi değiştiriliyor. Bu isimler için hep bir 
sebep var. Bu isimler, bu muhitte yaşamış, bu mu
hitte oturmuş, herkes tarafından tanınan insan
lara aidolduğu için yeni isimler bir mâna ifade 
etmiyor. Arkadaşlarını, bu bakımdan ben bu hu
susu huzurunuza getirmiş bulunuyorum. Artık 
esasen bundan sonra da yapacak bir şey yoktur. 

Çünkü dedikleri gibi, bugünkü tâyinlerle 
gelmiş Meclisi Umumiyeler, tâyinlerle gelmiş 
belediye meclisleri bunları değiştirmiş bulunu
yor. İnşallah intihapla gelmiş, halk tarafından 
seçilmiş insanlar geldiği zaman halkın benimse
diği bu tarihî isimlerin tekrar yerine konacağı 
kanaatindeyim. Arz eder, Vekilimize de şük
ranlarımı sunarını. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEK ATA 

(C. Senatosu Ankara Üyesi) — Muhterem arka
daşlarım, Sayın Zeytinoğlu arkadaşımızın so
ruyu arzu edilmiyen bir istikamete götürdüğünü 
sanıyorum. Ben, müşahhas olarak şu, şu, şu, 
isimler niçin değiştirilmiş diye bir soru getiril
miş olsa idi, ona göre bu iş için ku
rulmuş bulunan nuitclıassış hevetin ihtisasa 

dayanan noktai nazarını da huzurunuda 
arz edeyim. Soruya asıl mesnet olduğunu 
gördüğüm rahmetli Kemal Zeytinoğlu, benîm 
de Bursa lisesinde sınıf arkadaşımdır: Bu mevzu, 
bana da bir başka istikametten hissen doku
nur. Arkadaşımızın bunu buraya getirmesini 
de arzulamazdım. Bu konuda benim kendisine 
vereceğim cevap da haksızlığını kabul etmesi 
için yetecektir. 

Ama meseleyi daha evvel tetkik etse idiler, 
buraya getirmesi için hakikaten lüzum görmez
lerdi. 

1003 sayılı Kanun, sokak isimlerinin Dahiliye 
Vekâleti ile birgûna ilgisinin olmadığını, doğru
dan doğruya il genel meclislerinin, belediye 
meclislerinin salâhiyeti dâhilinde bulunduğunu 
ve bunların tasdik için dahi vekâlete gelmediğini 
serahatle kaydeder. O halde, ben şimdi arka
daşımın ağzından öğreniyorum ki, Eskişehir'de 
bâzı tasarruflar olmuştur. Bu tasarrufların 
vekâletle ilgisi yoktur. Bunu kaydedeyim. Ve 
vekâletin ne takdirine, ne tasdikine arz edilmiş, 
ne de önceden vekâletle bir mutabakata varıl
mış değildir. O halde, Eskişehir ilinde cereyan 
etmiş olan bir tasarrufun, vekâleti ilgilendirmi-
yen bir tasarrufun hesabı vekâletimizden soru
lamaz. Bunu arz ettikten sonra böyle konular
da siyasi her hangi bir cephe aramak da doğru 
değildir. Çünkü bugün memleketimizde sokak 
ve köy isimlerinin değişmesi suretiyle siyasi bir 
istismar güdecek insanların idarede bulunma
dığını arkadaşımın bilmesini rica edeceğim. Yet
kilerin kanunlarla verilmiş mesnetlere dayan
dığını ve bu kanunlarla verilmiş mesnetlerin 
ifasında arkadaşıma yetki veriyorum ; Bakanlık 
içinde istediği tetkiki yapabilir. O zaman göre
cektir ki, bakana, kadar uzanan hiçbir siyasi 
ilgi, isimlerle alâkalı meselelerde, katiyen ba
his konusu değildir. Bu isimlerin değişmesini 
kendi takdir, ölçü ve ihtisaslarına göre bir ko
misyon yapar, o da sokak isimlerini değil; köy
lerle ilgilidir; onu da mahallerinden tetkik 
eder, tavsiye ederler vekâlet bu komisyona ha
vale eder, komisyon tarihî, coğrafi şartları, is
min Türkçe, olup olmayışını tetkik ederek bir 
karara varır ve tâyin eder. Bunlardan benim 
dahi haberim olmaz. O kadar teknik bir mevzu 
olarak yürür. 

Halkın verdiği isimlerin, tâyin suretiyle gel-. 
mis makamlar tarafından değiştirilmesi konusu 
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ve bunun günün birinde halkın seçeceği kimse- | 
ler marifeti ile düzeltileceği, bugün bu kürsüde 
konuşma mevzuu edilmemeli' idi. Bunu da 
arz ettikten sonra, arkadaşım iki kelime söyledi; 
Şücaeddin ve Izbas. Bunlar tarihî değer taşıyor-
muş, değiştirilmiş. Karşılığında ne verildiğini bil
miyorum. Niçin değiştirilmiş, bu iki kelimeyi tet
kik edeceğim. 

Hülâsa: Muhterem arkadaşlarıma bir noktayı 
bu vesile ile arz edeyim; siyasi istismar ve sade
ce politik endişelerin idareye itibar getirmediğini 
birçok tecrübelerle bilen insanlardan biriyim. Bu 
itibarla, bugün bir zaman için başında bulundu
ğum Vekâlette bir siyasi istismarın temsilcisi ol
mak gibi bahtsızlığa bir an dahi razı olacak cins
ten bir adam değilim. Arkadaşımın konuları mu-
ayen hadlerin dâhilinde tutmasını ve bu hadlerin 
dışına çıkacak olan sirayetlere meydan vermiye-
cek iç ilgisini göstermesini rica ederim. Burada 
iki konu görüşüldü; birisi köylerle ilgili isimler 
mevzuu; iki isimmiş, tetkik edeceğim, kendilerine 
neticesini arz ederim. Rahmetli Zeytinoğlu is
mi ise, şimdi muttali oldum. Vilâyetin tasarrufu 
ile ilgili , daha doğrusu belediyenin tasarrufu ile' 
ilgilidir. Hangi maksatla yağılmış olduğunu bil
mem. Bunun da hesabı bana ait değildir. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Zeytinoğlu. 

AZtZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Vekilimizden özür dile
rim. Ben şahsan kendisini burada, bu mevzularla 
ilgili olarak, bizzat meşgul olmuş, yapmış gibi ko- I 
nuşmadım. Ama vekâletiyle ilgili olarak arz ettim. 
Onun için şahsı ile bu hususta hiçbir düşüncemiz 
yoktur, bu meselede fena bir düşüncemiz yoktur. 
Ama arkadaşlarım, o hakikaten ]003 sayılı Ka
nunla, sokak isimleri yani yeni verilmiş isimler 
dolayısiyle durumdan malûmatı olmıyabilir. Ama 
şunu söylediler Sayın Bakan; «Siyasi istismar gü
decek insanlar bugünkü idarede yoktur.» dediler. 
Vardır arkadaşlarım. Söylediğim sözler de var
dır. Bugün, kendisini demiyorum, ama kendi Ve
kâleti içerisinde valiler, bugün hem vilâyetleri 
temsil ediyorlar, hem de belediye meclislerinde 
belediyeleri temsil ediyorlar. Bizim memleketi
mizde böyle, bilmiyorum diğer memleketlerde na
sıldır. Binaenaleyh bu valiler bugün Dâhiliye Ve
kâleti emrindedir. Ama diyecekler ki, yine şu 
kanunla vilâyetlerde meclisi umumiler vardır, Yi
ne şu kanunla vilâyetlerde belediye meclisleri | 
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vardır. Valiler ne yapsın? Değil arkadaşlar. En 
nihayet bu meclisler, biraz evvel arz ettiğim gibi 
memurlardan müteşekkil meclislerdir. Halk ta
rafından seçilmiş insanlar yoktur. Binaenaleyh, 
meclisler valilerin emrinde demektir. Valiler de 
Dâhiliye Vekâletinin emrinde olunca - beni ma
zur görsünler - demek ki, bugün siyasi istismar 
güdecek insanlar maalesef teşkilâtlarında vardır. 
Arkadaşlarım, ben bu kürsüden, hakikaten çok 
haksızlığa uğramış bir mevzu olmazsa ve hakika
ten milletin, memleketin muztarip olduğu- bir 
mevzu olmazsa gelmem ve konuşmam. Bunu da 
üzülerek arz edeyim; memleketim olarak bütün 
halkın bana şikâyetleri vâki olduğu için ve yine 
üzülerek şanssızlık olarak kardeşimin ismi bahis 
konusu olduğu için huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. özür dilerim. Bütün arkadaşlarımı rahat
sız ettim. Ama tekrar arz ediyorum, Dahiliye 
Vekâleti bünyesi içerisinde maalesef siyasi istis
mar güdecek insanlar ve güden insanlar vardır. 

İBRAHİM ÎMİRZALIOĞLU (Ankara) — 
İsim göstermek lâzım Sayın Zeytinoğlu. 

AZtZ ZEYTİNOĞLU (Devamla) — Başta 
Eskişehir Valisi olmak üzere, isimleri değiştiren 
Eskişehir Valisi olmak üzere... Diğer vilâyetlerde-
kileri de arkadaşlarınım kendileri bilirler. Ben 
kendi vilâyetimden bahserek önergeyi vermiş bu
lunuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
tÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 

(C. Senatosu Ankara Üyesi) —- Muhterem arka
daşlarım, bu konu görülüyor ki, biraz hissi 
temele dayanıyor. Arkadaşımı bu his«i temel 
noktasından, bir kardeşin isminin mevcudolması 
ve kaldırılması gibi hissi temel üzerinde haklı 
bulurum. Ama bunu bir Mecliste sözlü soru 
haline getirerek güttüğü yolda haksız buluyo
rum. Gönlüm isterdi ki, bu konuyu daha önce 
bana getirsinler, ben bir mektep arkadaşımın, 
adı niçin konulmuştu, niçin kaldırılmıştır, alın
mıştır meselesini takip edeyim, ariyayım, bir 
sebebe dayanıyor mu, dayanmıyor mu araştı-
tırayım, kendisine izahat vereyim. Kendisi 
tatmin olur veya olmaz. Ondan sonra, bunu 
bir soru haline getirselerdi daha isabetli olurdu. 

Şimdi bu kürsüye çıkışımın asıl sebebi şudur: 
Temsil ettiğim Vekâletin mensubu bulunan va
lilerin bu memlekette tamamen tarafsız, parti
zanlığın tamamen dışında hizmet görmelerini 
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son derece dikkatle takibediyorum. Bu konuda I 
benim her arkadaşın eline bir taahhüt senedi 
gibi verdiğim genelgemde yazdığım esasların 
dışına çıkılmaması üzerinde de hassasım. İsnat
lar yapılırken vakalar, hâdiseler, hissi temel
lere dayanırsa kuvvetini kaybeder. O halde 
Eskişehir valisini, sadece Zeytinoğlu adı varken 
kaldırıldı demek suretiyle itham etmekten çok, 
icraatını ele almak suretiyle itham etmek doğru 
olurdu. Bugüne kadar arkadaşım yıllardır Es
kişehir'de valilik yapan zatın bir tek kusurunu 
bulmamış ta, sadece bir sokak ismi kaldırıldık
tan sonra kusurludur, partizandır diye huzuru
nuza getirmiş ise, bunun haklı, mantıki ve 
objektif temeli yoktur. Hususi temeli konusunda 
ise, arkadaşımı mazur gördüğümü arz etmiştim. 
Ricam, bir büyücek Devlet idaresinde vazife 
alan vali arkadaşımızı Meclisin yüksek huzurun
da itham ederken sağlam mesnetlere dayana 
mak ve bu ithamlarda haklı çıkmak politika 
mensuplarının vazifesi olmalıdır. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Zeytinoğlu. 

AZlZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh- | 
terem arkadaşlarım, ben âdeta burada konuş
mamla, valimizin yaptığı icraatların hepsinden 
burada bahsetmek zorunda kalmak durumuna 
düşüyorum. Benim sorum yalnız bu isimler 
üzerine idi. İsimler üzerinde yapılan haksızlık
ları, arz etmiş bulunuyorum. Diğer hususları da 
sayın vekilimize teker teker tesbit edip arz ede
ceğim. Valimiz hakkında her hangi bir durum
da şikayetleri tesbit edip kendisinin Esşikehir'de 
kalmasını mahzurlu görmüş olarak, durumunu 
kendisine arz etmek: durumunda olsaydım onu 
da ayrıca arz ederdim. Ama lüzum görmüyo
rum. Bize yapılan böyle haksızlıklar, baskılar 
diyeyim arkadaşlarım, aksine bizleri kamçıla
makta; binaenaleyh, daha titiz, millet işinde, 
memleket işinde daha titiz davranmaktayız. | 
Onun için vâki şikâyetleri doğru (bulmaktayız. I 
Ama mademki kendileri arzu ediyorlar teik, 
tek tesbit edip kendilerine ayrıca arz ederim. 

11. 9 .1963 6 : İ 
Yalnız ben de kendilerinden şunu rica öderim; 
bütün bu hususları tesbit ettikten sonra biçbir 
şey gütmiyerek hakikaten bu valinin orada kal
ması mahzurlu ise değiştireceklerine dair ken
dilerinden söz rica ediyorum. Ondan sonra 
her hususu kendilerine ayrıca takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Açık 'oylamaların neticelerini iarz ediyorum: 
Kölelik, köle (ticareti ve köleliğe benzer uy

gulama ve geleneklerin ortadan kaldırılmasına 
dair Ek Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısına (250) 
»arkadaşımız oy kullanmış, olup, (248) kabul 
ve (2) çekinser oy vardır. Böylece tasarı Mec
lisimizce kalbul edilmiştir. 

Hususi kredi ve silâhlanma istikrazından 
doğan İngiliz alacakları bakiyesinin tesviyesi 
için Birleşik Kiralıkla Türkiye arasında mektup 
teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 1962 tarihli 
Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısına (244) arkadaşımız 
oy kullanmış olup, (238) kabul, (1) ret ve 
(5) çekimser oy vardır. Böylece tasarı Meclisi-
ımizee kabul edilmiştir. 

Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşebbüslerinin 
ibir kısım borçlarınîh tahkimi hakkındaki Ka
nunun 6 ncı maddesinin 'değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının oylamasına (247) arkadaşı
mız katılmi'ş, (243) kabul, (4) çekinser oy çık
mıştır. Böylece tasarı Meclisimizce kabul edil
miştir. 

Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da yap
tırılacak merkez binası için gelecek yıllara ge
çici yüklemelere ıgirişilmesi hakkındaki kanun 
tasvirisinin, oylanmasına (244) arkadaşımız ka
tılmış, (240) kabul, (1) ret, (3) çekinser oy 
çıkmıştır. Böylece tasarı Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Vaktin gecikmiş, olmasa dolayısiyle 12 Eylül 
Perşembe günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,41 

•••—*•>••<**—«••• 
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B. — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

i. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Orman Bölge Şefliği, İşletme Müdürlüğü ve 
Başmüdürlük hizmetlerinden hangisinin orman 
mühendisliği tatbikatına en geniş yeri verdiğine 
dair soru önergesi ve Tarım Bakam Mehmet h-
mm*in yazılı cevabı (J/323) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
A$ağpdaki hususların Tarım Bakanı tara 

fmdan yazılı olarak "Cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. Çorum Milletvekili 
Faruk Küreli 

1. Bölge Şefliği, İşletme Müdürlüğü, Baş
müdürlük hizmetlerinden hangisi orman mühen
disliği tatbikatına en geniş yeri verir. 

2. Türkiye'de kaç aded Orman Bölge Şef
liği vardır.? Bunlardan kaç adedi münbaldir. 1 

3. Merkezi, ğayrimeskûn mahal, köy, na
hiye, kâza ve vilâyet merkezivolan kaçar bölge 
vardır. Herfoirinıde görevli mühendis, mühendis 
muavini ve tekniker ne kadardır.1? 

4. Türkiye "de kaç başmüdürlük vardır. 
Başmüdürlük merkezlerinde mühendis, mühen
dis muavini, tekniker kaçar eleman vazifelidir. ? 
(her başmüdürlüğün durumu ayrı ayrı olmak 
üzere) 

5. Orta orman okullarının ihdasını emre
den kanun meriyetten 'kalkmadığı halde bu mek
tepler nasul ve kim,tarafından kapatılmıştır.? 

6. ^Türkiye'de kaç »orman fidanlığı vardır. 
HerbİTİnin yüz ölçümü ile bu fidanlikların sa
niyede kaçar litre suya sahip bulundukları. 
Bahçeköy nühnune fidanlığının suyu kâfi midıir1? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 4.9.1963 

Orman Genel Müdürlüğü 
Şubesi: Zat îş. 

H. No: 15001 -Ks. 1 
U. No: H. K. 556/668/76658 

Konu: Çorum Milletvekili 
Faruk Küreli'nin yazılı so
ru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: 20 . 6 . 1963 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar D. 7/323/5843 - 34967 sayılı yazı : 
Orman Bölge Şefliği, İşletme Müdürlüğü ve 

Başmüdürlük hizmetleri hakkında Çorum Millet
vekili Sayın Faruk Küreli tarafından verilen ya
zılı soru önergesi tetkik edildi, buna dair cevap
larımız aşağıdadır. 

1. Orman Genel Müdürlüğü memurlarının 
görecekleri işlere dair nizamnamenin 35 ci mad
desine göre Orman Mühendisliği tatbikatına en 
geniş yer veren sırası ile Orman Bölge Şefliği, İş
letme Müdürlüğü ve Başmüdürlüktür. Bu kade
meler dışında kalan ağaçlandırma, erozyonla, mü
cadele, amenajntan, tahdit ve diğer çalışma sa
haları da orman mühendisliği tatbikatına geniş 
yer vermektedir. 

2. Türkiye'de 15 . 7 .1963 tarihinde 936 aded 
Orman Bölge Şefliği vardır. Bunlardan 183 ade
di münhaldir. 

3. Memleketimizde ormanların dağılışı coğra
fi mevki bakımından bir düzen göstermemektedir. 
Bu bakımdan Devlet Orman İşletmelerinin kuru
luşları mülkî sisteme intibak ettirilirken sosyal 
şartlar mümkün olduğu kadar nazarı dikkate alın
mıştır. Bu şartlar göz önünde bulundurularak. 

a) İlde merkezi bulunan bölge adedi 55, 
b) İlçede merkezi bulunan bölge adedi 356, 
c) Bucakta merkezi bulunan bölge adedi 148, 
d) Köyde merkezi bulunan bölge adedi 261, 
e) Ğayrimeskûn yerde merkezi bulunan böl

ge adedi 116 olmak üzere ceman 936 dır. Bunla
rın her birinde görevli mühendis ve mühendis mu
avini ve tekniker adedleri bir numaralı cetvelde 
gösterilmiştir. 

4. Yazımızın 3 ncü bendinde belirtilen pren
sipler dâhilinde kurulmuş bulunan Orman Genel 
Müdürlüğü taşra teşkilâtında 17 Orman Başmü
dürlüğü vardır. Bunların merkezlerinde bulunan 
mühendis, mühendis muavini ve tekniker aded-
lerini her Başmüdürlük üzerinden ayrı ayrı gös
teren 2 numaralı liste eklidir. 

5. 1934 yılında yürürlüğe giren 2538 sayılı 
Kanun, orman mühendis muavinleri yetiştir
mek üzere Tarım Bakanlığına bağlı bir orta or
man mektebi kurulmasını imkân içine alan kantfn 
hükümlerini taşımakta ve bu hükümlere dayana
rak yer itibariyle uygun görülen Bursa'da bir 
Orta Orman Mektebi kurulmuş idi. Sözü edilen 
kanundan sonra 1937 yılında yürürlüğe giren 
3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Ka-
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nununun 1 nei ve 4 neü maddeleri ormanla ilgili 
hizmet ve görevlerin matlup şekilde ifasını sağla
mak amacı ile bu vadide fen adamlarının ve bu 
arada orman mühendis muavinlerinin yetiştiril
mesini sağlamak için Orman Genel Müdürlüğüne 
bağlı bu kabîl eğitim müesseselerinin kurulması
na cevaz vermiş ve bu kanuni cevaza dayanılarak 
1937 yılında Bolu'da da bir okul açılmıştır. 

Bolu'da açılan bu okulun bina ve her türlü 
tesisatı itibariyle öğrencilerin daha müsait şartlar 
altında eğitim yapabilmesi sağlandığı cihetle, 
Bursa'daki okulun 1949 yılında Bolu'daki okula 
nakli cihetine gidilerek tedrisat bakımından aynı 
nitelikte olan bu iki okul birleştirilmiştir. 

Bu okuldan mezun olan öğrencilerin o tarih
te mevcut kadro imkânsızlığı sebebiyle aslî memu
riyete atanmaları mümkün olamamış ve bu ele
manların terfii ve terfihten mahrum bırakılmak 
suretiyle kadro tasarrufatmdan verilen ücretle 
çalıştırılmaları mağduriyetlerini mucibolmuş ve 
bu hale bir nihayet vermek ve bilâhara ormancı
lık hizmetlerini gerektirdiği formasyonda yardım
cı teknik eleman yetiştirilmesi konusu üzerinde 
durulmak üzere bu okulun son mezunlarını ver
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dikten sonra öğrenci alınmaması hususu 1950 yı
lında kararlaştırılmış ve tatbikine başlanmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtının bu oku
lun yerine Millî Eğitim sistemine uygun, Türk 
Mühendis ve Mimarları Odaları Birliğince (Mü
hendis) in alt kademesi olarak kabul edilen tek
nik formasyonlar nazarı dikkate alınarak ve teş
kilâtta çalışan Orman Yüksek Mühendislerine ta
mamen yardımcı nitelikte orman teknikerleri ye
tiştirilmesi yapılan incelemeler sonunda uygun 
görülmüş ve bu maksatla 1957 senesinde Düzce'-
de bir Orman Tekniker Okulu açılmış olup halen 
tedrisata devam etmektedir. 

6. Türkiye'de mevcut orman fidanlıklarının 
adedi ile bunların yüz ölçümleri ve bu fidanlık
ların sahiboldukları suya ait 3 numaralı cetvel 
eklidir. 

Bahçeköy Numune Orman Fidanlığının su du
rumu hakkında bilgi 4 numaralı cetvelde göste
rilmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tarım Bakanı 

Mehmet İzmen 

İlde 
Aded 

55 

Orman bölge şeflikleri ve eleman durumu 
Bölge durumu 

İlçede 
Aded 

Bucakta 
Aded 

Köyde 
Aded 

Gayrimeskûn 
yerde 
Aded 

Yekûn 
Aded 

936 356 148 261 116 

Bölgelerde çalışan eleman durumu 

Gayrimeskûn 
İlde İlçede Bucakta Köyde yerde 

Mühendis 
Mühendis Muavini 
Tekniker 

11 
38 
— 

55 
239 

9 

12 
89 
12 

40 
131 
30 

38 
39 
10 
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Orman başmüdürlükleri ve teknik eleman durumu 

Mühendis 

Başmüdürlük Mühendis Muavini Tekniker 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Adapazarı 
Amasva 
Ankara 
Antalya 
Balıkesir 
Bolu 
Bursa 
Elâzığ 
Erzurum 
Eskişehir 

... Giresun 
istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Mersin 
Muğla 
Trabzon 

11 
6 
9 
S 
7 

10 
13 
5 
3 

10 
fi 

14 
9 
8 

11 
6 
9 

1 
— 
— 

1 
— 

5 
2 

— 
1 

— 
— 

o 
— 

1 
-— 

.1 
2 

Fidanlıkların durumunu gösterir cetvel ile 
ilgili not 

1. Altlan çizilmiş olanlar, orman fidanlık 
müdürlükleridir. Bunların yekûnu 25 adcddi.r. 
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2. Altları çizilmemiş olanlar, fidanlık şeflik

leri veya muvakkat fidanlıklardır. Bunların ye
kûnu 36 adeddir. 

3. Netice olarak, 61 aded orman fidanlığı 
mevcuttur. 

4. Cetvelde, not hanesinde, fidanlığın su ve 
sulama durumu hakkında akar sular (daimî) için 
bilgi verilmiştir. 

Bu membalardan temin edilen sular, fidanlık
lar için miktarı kâfi olduğundan (yani 1 hektar
lık sahaya, saniyede asgari bir litre su isabet et
mektedir. Bu da bir fidanlık için, kâfi su mikta
rıdır.) Ayrıca saniyedeki su miktarı zikredilme-
miştir. 

5. Bahçeköy Orman Fidanlık Şefliğinin su 
durumu ise şöyledir.- 4 ayrı parçadan terekkübe-
den fidanlık sahası dâhilinde 1 aded keson kuyu 
(Saniyede.25 litre su temin eder.) ve ayrıca 3 aded 
âdi kuyu (Ceman saniyede 90 litre su temin 
eder.) bulunmaktadır. Ayrıca fidanlığın bâzı 
parçaları kenarından küçük sular akmaktadır. 
Akar sular hariç, kuyulardan ceman yekûn sani
yede, 115 litre su temin edilmekte olup, bu da 
fidanlık ihtiyacını normal olarak karşılamakta
dır. 

Not : Cetvel merkezde mevcut malûmata göre hazırlanmıştır. 
Erzincan Fidanlığının 17 hektarı Maliye Bakanlığından ağaçlandırma sahası olarak bedelsiz 

alınmıştır. Bu fidanlık hali inşada olan Erzincan ovası sulama kanallarından istifade ederek su ih
tiyacını karşdıyacaktır. 

Mevcut fidanlıkların yüz ölçümleri ve su durumları 

Başmüdürlük 

Adapazarı! 

Amasya 

Ffalanlıik 

îzmilt 

aidi 

fanusun 
Siîvaıs 
•Sıongun 
Niksar 
'BaıÇra - Paunulklu 

Kuruluş Salhaısı 
yılı ıbeik'toar 

1967 158,5 

1941 69,6 
1939 49,4 
1965 24 
1956 0,5 
1961 ' 36 

-Su 
ioıilkltlarj. 
ıs'amily'edie 

liftre 

26 

Not * 

Daimî akan çay 

Kanal ve göl 
Akar su 

» 
'Kızılırmak 
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Başmüdürlük 

Ankara 

Antalya 

Balıkesir 

Bolu 

Mjanhlk aidi 

Ankara 
Çanıkarı 
Çertkeş 
Kaysıeri 
Konya - Akşelhir 

Eğiridir 
Anltalya - Meıfcez 
Anit&lya - Aksu 
Antalya - DuraMer 

Balıkesir 
Duraulbey 
Elzine 
Sınıdmgı 

Barttm - Yenıühan 
Denrek 
Bolu - Btelkara 
Bolu - Yenince 
Dtüzco - Odayeri 

Kuruluş S alı ası 
yılı 

1960 
1938 
1901 
1901 
1956 

1961 
1953 
1961 
1957 

1957 
1952 
1961 
1954 

1953 
1961 
1953 
1956 
1961 

hektar 

20 
62,4 

200 
28,5 

. 7 

20 
7,7 
2 

17,1 

31 
18,4 
36,8 
2,6 

1,6 
10£ 
0,5 
0,5 
1,8 

ımSkta 
»anıtvûde 

litre 

25 

30 

y < 

Not 

Akar su 
» 

Irmaık 

Akar su ve artezlyen 

D. S. î . kanalı 
Akar su 

» 
» 

Irmaik 
» 

Akar su 

Irmaık 
Çay 
Akar su 

» 
» 

Bursa Yen%elhir 1960 52,8 Akar tsu 

Elâzığ 
•s» 

Erzurum 

Elâzığ 
DiıyarfaalkiT 
Muş 
•Tunceli 

Erzurum 
Erzincan 
Horasan 
Ağrı 

1938 
1961 
1957 
1957 

1944 
1961 
1961 
1957 

36,6 
60 
17,2 
22 

24,7 
37 
59 
56. 

20 

11 

20 
12 

Dicle nehri 

Munzur çayı 

Araş nehri 
Akar su 

Eskişehir Elskiışjelhir 
KKütaihiya 

1937 
1961 

172,3 
9,4 

Porsuk 
Kanal 

İstanbul Çdbanıçeş'mesi 
Lüleburgaz 
Balıçeköy 
Demirköy 
Keşan 

1957 
1946 
1944 
1961 
1962 

4.3,3 
64,3 
58,5 
11,1 
20 

115 

Dere 
Akar su 

» 
» 
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ınüktfan 
Kuni'lutş Sahası »amsnectle 

Başmüdürlük FManilılk adı yılı hektar lîfcne Not 

İzmir Manisa 1944 101,2 36 
İzmir 1900 4,1 Şehir- suyu ve kuyu 
Torbalı" 1969 21,4 20 
Bayındır^Ovacık 1902 1,5 Akar su 

Kastamonu Çamgal 195â 1 Akar su 
Kazköy 1950 0,5 » 
Daday 1962 26,4 Dere 

Mersin Hatay 1949 47,1 29 
Konya - Ereğlisi 1960 32 50 
Tarsus 1939 34 200 
Birecik 1901 37 Fırat 
Aksaray - Tacin 195:6 40 Akar su 

Muğla . Aydın 1962 8,1 Akar su 
Muğla - Boy abası 1956 6,9 » 
Muğla - Eskere 1955 , 1,5 » 
Fethiye 1960 0,5 » 
Muğla, . Kuımova 1960 0,5 » 
Muğla - Merkez 19*56 4 » 
Muğla - Yılanlı 1055. 1,2 » 
Denizli - öerzile 1961' 4' » 

Trabzon Bayburt 1048 11 Akar su 

2. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ffasankale ve Mmcitli'den geçmekte 
olan yolun Karayazı'ya ve oradan da Tutak'a 
bağlanmasının Karayolları programına alınıp 
alınmadığına dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı llyas Seçkin'in yazılı cevabı (7/332) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Bayındırlık 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

9 . 7 . 1963 
Erzurum Milletvekili 

Nihat Diler 

Erzurum'un Karayazı kazası 1938 yılından 
beri kaza olmasına rağmen iktisadi bakımdan 
şehircilik bakımından inkişaf etmemişitir. Ha
len bir koy manzarası arz etmektedir. Bunun 

başta gelen sebebi Erzurumla irtibatını temin 
eden muntazam bir yolun olmayışıdır. Tâbir caiz 
ise, körbarsak manzarası arz etmektedir. Kışı ' 
şiddetlidir. Yolsuzluktan dolayı sakinleri muz-
tariptirler. Acale işleri olduğu takdirde, Erzu
rum'a ve civar vilâyetlere gidememektedirler. 
Acale müdahaleyi icabettiren hastalan vaktinde 
doktora ulaştınlamadığı için kaderin sayıkıyle 
can vermektedirler. Bu duruma nihayet vermek 
için Karayazı - Erzurum yolunun yaptırılması 
düşünülmüş, Pasinler'den Mescitli'ye oradan Hı
nıs, Muş'a kadar uzanan ana yoldan Mescitli'-
den itibaren Çullu, Payviran köylerinden geçmek 
suretiyle Karayazı'ya kadar bir yol yapılmasına 
başlanmış idi. Bu yolun tesviyesi yapılmış, ya
zın havaların kurak gittiği zamanlarda işleme
ye müsait hale getirilmişti. Buradan da Tutak'a 
bağlanacaktı. 
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Karayazı'nın sakinlerinin de ıstıraplarına ni

hayet vermek sosyal adaletin bir icabıdır. Bu 
bakımdan : 

a) Erzurum - Hasankale ve Mescitli'den 
geçmekte olan yolun Mescitli - Çullu - Pay viran 
üzerinden Karayazı'ya, oradan da Tutak'a bağ
lanması hususunda Karayollarının programına 
alınıp alınmadığını ? 

b) Alınmış ise hangi yılın programı içine 
gireceğinin açıklanmasını1? 

e) Mescitli - Çullu - Payviran ve Karayazı'
ya kadar tesviyesi yapılmış ve oradan da Tu
tak'a gidecek yolun güzergâhının Karayolların-
ca değiştirildiği şüyu bulmuştur. Hangi teknik 
zaruretlerle güzergâhın değiştirileceğini, tes
viyesi yapılmış yolun mükemmel hale sokulması 
imkân dâhilinde iken bundan sarfınazar edile
rek Devlete daha fazla masrafı icabettirecek 
başka bir güzergâhın seçilmesindeki sebeplerin 
açıklanmasını ? 

d) Yeni bir güzergâhın seçilmesi halinde 
mevcut tesviyesi yapılmış Mescitli - Çullu - Pay
viran ve Karayazı yolunun iptal edilip edünıiye-
eeği? iptal edilmiyecekse stablizesinin ne za
man tamamlanacağının cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

T. C. 
Bayındırliik Bakanlığı 2 . 9 . U163 

Hususi Kalem 
Sayı : 618 

Konu : Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler'in yazılı sorusu 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 11 . 7 . 1963 gün ve 7-332/6161-36452 

sayılı yazınız. 
Erzurum - Hasankale ve Mescitli'den geç

mekte olan yolun Karayazı'ya ve oradan da 
Tutak'a bağlanmasının Karayolları programı
na alınıp alınmadığına dair Erzurum Milletve
kili Nihat Diler tarafından verilen yazılı -so
ru önergesinin aşağıda cevaplandırıldı ğmı 
saygı ile arz 'ederim. 

İlyaiS Seçkin 
Bayındırlık Baklanı 

a, b) Söylemez (Mescitli ayırımı) - Kara-
.yazı - Tutak yolu 5 yıllık programa dâhildir. 

Söylemez - Karayazı kesimi 1963 yılı ge-

11 . 9 . 1983 0 : 1 
çit yolları programına dâhil olup 1 050 000 
lira ödeneği bulunmaktadır. İnşaat 1965 yılın
da tam anıl anacaktı r. 

Karayazı - Tutak kesiminiin di yolu olarak 
yapımı 5 yıllık il yolları programımın 3,4 ve 
5 nci yıllarına dâhil bulunmaktadır. 

c) Mescitli - Çullu - Payviran köylerin
den ıgeçen Kamajyıaizı ilstilkâmieitıilndeki mevcut 
yol: düşük standartta ve serv'k yolu 'mahiyetin
dedir. Bu kısımda istenilen standartta güzer
gâh geçiriliri enine ; arazinin müsait olmaması, 
yapımındaki zorluk, (maliyetinin fazlalığı ile, 
heyulan, kar temizleme ve daimi bakım masraf
larının yüksek olması sebebiyle imkân görü
lememiş ve mezkûr yol güzergâhının Mescitli 
- Bezirhanıe Iköyü arası taımatmıen dtağilşlt'irilmiş-
tir. 

Yeni güzergâh Aşağı tSöyleımıeız Yukarı 
Söylemez, 'Çaıvuiş, İBayro, Yukarı Kıişu, Aşağı 
Kiışu, Karakale, Aşağı İncesu, Yukarı İneeısu 
'köylerii citvaıriinldan 'geiçerielk İBezırlhaime köyü 
önünde -eiski güzer'gâhla IblirleşinTelkted'ilr. 

•d) Yeni yolun yapımımı mütaıakıp Mes
citli - Çullu - Paıyviran folunun (balkımı ÎBaıyııı-
dırlık Mlüdürlüğünie dejvreld'ileceiktlilr. Bu yol 
'hailen IKaıraiyollarınıın Ibakımı altındadır ve ka
tili laınzilmi ımalklsadiyle nonmial Ibalkılm ilmkân'l»a-
rı nislbletind'e. peyderpey «itabül'ize malzeme çe-
killlmekrtedir. 

3. — Muğla MilletveMli Adnan Akarca'nın„ 
Köyceğiz - Dalman Pilot Bölge Projesi için 1964 
yılı içerisinde neler yapılmasının düşünüldüğüne 
dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet tz-
men'in yazılı cevabı (7/310) 

Millet Meclisti Yüksek Başkanlığına 
Köyceğiz - Dalaman Pilot Bölge Projesi tat-

Ibıikat giderleri lolarak. Mallijye Bakanlığı 19İ63 ima
li yılı 'bütçesinin 7]27 ııc'i (bölümüne konulmuş 
bulunan 600 bin liralık ödeneğin sarf şeklimde 
Bakanlar Kurulunca tesbit olunur kaydı vardır. 

Fakat daha sonra Malıiye Bakanlığınca ha
zırlanan ve Yüce Meclisimizin tasvibinden geç
miş olan «1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki Ka
nun» ile KöyceğizL- Dalamıan Pilot Bölge Projesi 
tatbikat giderlerinin' 470 «bir lirası Tarım Ba
kanlığının bütçesinde yeniden açılan 742 nci 
bölüme aktarılmıştır. 
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Oysa daha ilk başlangıçta Köyceğiz - Dala

man örnek Kalkınma Projesi tıpkı Yunanisitan-
• daki Epir mıntakaHiında ve İtalya'daki sardun

ya Adasında yapıldığı üzere ıgenel istihlâkin 
artması ve dolayısıiylc köylünün her sahada kal
kınmasını sağlamak için koordine edilmiş bulu
nuyordu. Fakat son olarak bölgedeki zirai ka-
rekteri benimseyen Ziraat Vekâleti, Kalkınma 
Projesinin yürütme i^ini kendisi yapmak istemiş 
ve bu istek de ilgililerce kabul edilmiştir. 

Aşağıdaki sorularıman Sayın Ziraat Vekili 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerimizi saygılarımla arz ederim. 

24 . 5 . 190:1 
Muğla Milletvekili 

Adnan Akarca 

1. Köyceğiz - Dalaman Pilot Bölge Projesi 
için 1964 yılı içerisinde neler yapılmasa düşü
nül inektedir. 1 

2. Projenin organizasyonu, Bakanlığın fa
aliyetleri ve yatırımları hangi istikamette ola
caktır. 1 

3. Bugüne değin bu konuda Ziraat Bakan 
lığınca yapılan çalışmalar ne safhadadır.! 

T. 0. 
Tarım Bakanlığı 

Özel Kalem Mıüd. 4 . 9 . 1963 
Sayı : 562/76659 

Konu : Muğla Milletvekili 
Adnan ^Akarca'm n yazılı 
sorusuna dair. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 5 . 1963 tarih Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/310-5573/32599 sayılı 
yazı. 

Köyceğiz - Dalaman Pilot Bölge Projesi hak
kında Muğla Milletvekili Sayın Adnan Akar
ca'nın yazılı soru Önergesi tetkik edildi buna 
dair cevaplarımız aşağıdadır. 

1. Köyceğiz - Dalaman Pilot Bölge Proje
sine OECD Teşkilâtının teiknik yardımı ile 1958 
yılında Ziraat, Orman, Karayolları, DSÎ, Yapı 
ve imar İşleri, Elektrik Etüt, Meslekî ve Tek
nik öğretim, Sağlık Sosyal, Toprak ve İskân, 
Mahallî idareler Genel Müdür ve yardrmcrla-
rmdan müteşekkil bir icra Komitesi teşkil edi
lerek başlanmış, yabancı ve yerli uzmanlar vası-
tasiyle bâzı etüt ve çalışmalarda bulunulmuştur, 

11 . 9 .1963 O : 1 
ve fakat kanunen salahiyetli bir kuruluşa Pro
je Liderliğinin verilmemiş olması çalışmalardan 
müspet bir semere alınmasına mani olmuştur. 

Halen Devlet Plânlama Teşkilâtı programına 
dâhil hulunmıyan, Köyceğtiz - Dalaman Pilot 
Bölge Projesi üzerinde bu güne kadar geniş (bir 
kadro ile çalışmalara iştirak eden Bakanlığımız 
Genel müdürlüklerinin faaliyetleri ve münferit 
yatırımların bölgeye teksifine devam edilmek-
'tedir. 

Buna ilâveten 1964 yılında : 
a) Hazırlanmış olan toprak etütleri ve arazı 

kullanma rapor ve haritalarının Türkçe ve in
gilizce olarak tab ve teksiri OECD, Avrupa 
iktisadi işbirliği Teşkilâtı (EPA) Prodü'ktivit3 
Ajanına verilecektir. 

b) Köyceğiz - Toparlar Projesi ile 200 hek
tar sahanın sulanması ve sulama developmanı 
gerçekleştirilecektir. 

c) Köyceğiz - Yankıhisar Projesi ile 500 
hektar sahanın sulama developmanı yapılacak-
tir. 

d) Köyceğiz - Dalyan - Gerendüzü Projesi 
ile 450 hektar sahanın drenajı, 

e) Köyceğiz - Aiduvar Projesi ile 600 hek
tar sahanım drenajı, 

f) Köyceğiz - Yeşilyurt projesi ile de 200 
hektar sahanın drenajı yapılacaktır. 

g) Başlanmış olan etütlere devam edile
rek proje için lüzumlu envanterin tamamlanma
sına çalışılacaktır. 

Şurasını arz etmek isterimki bu plânın ta
hakkuku bu maksatla bakanlığımız 1964 yılı 
bütçesine konulmuş ıbulunan 600 000 liralık 
ödenek teklifinin kalbul edilmesine bağlıdır. 

2. Köyceğiz - Dalaman pilot bölge proje
sinin tahakkuku için alâkalı idarelerden mey
dana gelecek bakanlık! ararası ve müstakil bir 
organizasyona şiddetle ihtiyaç vardır. Bu or
ganizasyon liderliğini ve proje müdürlüğünü 
Devlet Plânlama Teşkilâtı deruhde ettiği tak
dirde, Tarım Bakanlığı bu bölgede kuruluşla
rını proje çalışmalarına teksif edebilecektir. 
Bu iş için hazırlıklıdır, ve ön etütleri tamam
lamak üzeredir. 

'3. Mezkûr piFot projeye Tarım Bakanlığı 
daima geniş bir kadroyla iştirak 'etmiştir. Böl
genin zirai bir karakter taştması itibariyle 
1962 malî yılı bütçe müzakereleri sırasında 
T. B. M. M, Bütçe Encümeninde, Maliye Ba-
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kanlığı bütçesinin 727 noi faslına vtaz'edilen ve 
sarf giekld Bakanlar Kurulu kararma bağlanan 
600 000 liralık tahsisatın Tarım. Bakanlığın
ca sarfı uygun mütalâa olunmuştur. 

Ancak bu tahsisatın Tarım Bakanlığınca 
sarfı bir kanun mevzuu olduğundan, alâkalı 
fasıllara aktarılmasına ait teklif ancak malü yıl 
sonunda mümkün olabilmiş ve tahsisatın sar
fı imkânsız hale gteilmiştir. Kuruluşa ait bu 
tahsisatın sarf imkânının sağlanabildiği (ta
rihte ise 1963 yılı bütçesi T. B. M. M. de nihai 
şeklini almış bulunduğundan Anayasanın 
94 ncü maddesine göre alâkalı fasıllara yeni
den tahsisat teklif imkânı kalmamıştır. 

Bilgilerine arz «derim. 
Mehmet İznnıen 
Tarım Bakanı 

4. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 20/21 
Mayıs 1963 isyan hareketinde Türkiye Büyük 
Milht Meclisine bir taarmz veya her hangi Ur 
işgal vukubulup bulmadığına dair soru önergesi 
ve M. M. Başkanı Fuad Sirmen'in yazılı cevabı 
(7/346) 

22 . 5 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun T. B. M. M. Başkan

lığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile arz ve rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Asım Eren 

Yazılı soru : 20/21 Mayıs 1963 gecesi ve sa
bahı isyan hareketinde: 

1. T. B. M. M. ne tecavüz ve her hangi bir iş
gal vukubulmuş mudur? 

2. T. B. M. M. Muhafız Birliğinden (Komu
tan, Sb., Astsubay ve erlerden bu isyana, olay sı
rasında katılmış olanlar var mıdır? Varsa kim
lerdir ve haklarında adlî kovuşturmadan başkaca 
T. B. M. M. Başkanlığınca idari ve inzibati ne gi
bi tedbirler alınmıştır? 

3. îsyan hareketi cereyan ederken T. B. M. 
M. binasını ve müştemilâtının içinde görevli tîda-
reci, hizmetli, emniyet kadrosu mensupları ve 
Meclisler üyelerinden) kimler mevcut idi ve bun
ların davranış ve tutumları ne olmuştur? 

4. T. B. M. M. binasına ve müştemilâtına si
lâhla ve sair suretle isyanda her hangi bir zarar 
ve hasar meydana gelmiş midir ve nelerdir? 

•11.9.1963 0 : 1 
Ayrı ayrı tafsilâtla açıklanmasını arz ve rica 

ederim. 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 24.8.1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
No:7/346 

Çıkan kâğıt No : 5566 

Sayın Asım Eren 
Niğde Milletvekili 

20/21 Mayıs 1963 isyan hareketinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisine bir tecavüz veya her han
gi bir işgal vukubulup bulmadığına dair yazılı so
runuz cevabıdır : 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisine bir te
cavüze yeltenilmiş ise de bir işgal vukubulmamış- -
tır. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız 
Birliğinden olay sırasında isyana katılmaktan ve 
birliğe ait bâzı silâh ve cephaneyi Harb Okulu 
öğrencilerine vermekten sanık ve tutuklu bulu
nan Deniz Üsteğmeni Erol Işıltan ile Piyade Üs
teğmeni Kadir Yıldırım adındaki iki subay halen 
Mamak 1 numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde 
yargılanmaktadır. Muhafız Taburunun, idari mü
lâhaza ile bütün subayları değiştirilmiştir. 

3. Hâdiselerin cereyanı sırasında Meclis bi
nası ve müştemilâtındaki emniyet memurları ile 
nöbetçi vazifeliler görevlerini yapmışlardır. 

4. Hâdiseler esnasında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi binasında bâzı camlar kırılmış ve atılan 
kurşunlardan duvarlarda bâzı ufak tefek tahribat 
olmuştur. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

5. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Kırşehir'de yapılması düşünülen kâğıt ve 
çimento fabrikalarının 1964 yılı uygulama plânı
na alınıp alınmıyacağına dair soru önergesi ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem 
Alican'ın yazılı cevabı (7/348) 

23 . 8 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kırşehir vilâyeti dâhilinde yapılacağını haber 

aldığımız kâğıt ve çimento fabrikalarının 1964 uy
gulama plânına alınıp alınmıyacağınm Başbakan • 

_ . 2 4 2 _ 



M. Meclisi B : 135 
tarafından yazılı olarak bildirilmesine delâletinizi I 
saygı ile rica ederim. 

Memduh Er demir 
Kırşehir Milletvekili M 

T. C. 
Başbakanlık 10 . !) . 1963 

DPTM : 5090-30-63-749 
Konu : Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemimin yazılı 
sora önergesi Hk. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ILGÎ : 24 . 8 . 1963 gün 7/348. 6479 - 38260 

sayılı yazıları. 
ilgideki yazılarına ekli olarak gönderilen 

Kırşehir Milletvekili Sayın Memduh Erdemir'in 
yazılı soru önergesi incelenmiştir : 

1. Yürürlükte bulunan Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânımızın ilkelerine uygun olarak 
kâğıt sanayii ve çimento sanayii gibi sektörlerle 
ilgili iktisadi projelerde, kuruluş yeri ve kapasi
teyle ilgili ilk incelemeler, projeyi gerçekleşti
recek teşekküller tarafından yapılmaktadır. Bu 
projelerde hammadde, enerji, su temin etme im- I 
kânları, mamullerin pazarlama durumu, proje 
yerlerinin seçilmesi bakımından en önemli fak
törler olarak göz önünde tutulmaktadır. Çeşitli 
kuruluş yerleri için bu faktörlere göre aynı de
recede elverişlilik gösteren projelerde ise, gene 
plân ilkelerine göre, geri kalmış bölgelerin 
tercih edilmesi yolunda bir prensip kararı da 
mevcuttur. 

Yukardaki esaslara göre etüt edilen projeler 
Devlet Plânlama Teşkilâtına gönderilmekte, 
Plânlama Teşkilâtı da bu projeler arasında ob*| 
jektif kıstaslara göre en uygun olanlara yıllık 
programlarda yer vermektedir. 30 . 9 . 1960 
gün ve 91 sayılı Kanunda kabul edilmiş usule 
uygun olarak, yıllık programlar Bakanlar Kuru- | 
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lunca kabul edildikten sonra programda yer alan 
projelerin uygulanmasına geçilmektedir. 

öte yandan bâzı hallerde, millî ekonomi bakı
mından yapılan etütler sonucunda faydası tesbit 
edilen, fakat bu konuyla ilgili bir kuruluş 
bulunnladığı veya böyle bir kuruluş tarafından 
düşünlmediği için Devlet Plânlama Teşkilâ
tına proje halinde teklif edilmiyen konular, 
Plânlama Teşkilâtı tarafından konuyla ilgilene
bilecek kuruluşa tavsiye edilmektedir. Bu du
rumlarda konu bir defa da ilgili kuruluş tara
fından incelendikten sonra Plânlama Teşilâtı 
ile birlikte bir karara varılmaktadır. 

2. Devlet Plânlama Teşkilâtına, ilgili kuru
luşlar tarafından 1964 yılı programında yer 
almak üzere, Kırşehir'de kâğıt fabrikası ve çi
mento fabrikası teklifleri intikâl ettirilmemiş 
bulunmaktadır. 

Plânlama Teşkilâtının çimento sanayii ile il
gili etütlerinde de Kırşehir; Çimento fabrikası 
için iyi bir kuruluş yeri olarak görülmemekte
dir. Bilindiği gibi Kırşehir'in etrafı tamamen 
çimento fabrikaları ile çevrilmiş olup buraya 
kurulacak bir fabrikanın satış sahası çok dar 
olacak, dolay isiyle kârlı ve verimli çalışma im
kânları çok azalacaktır. 

Kâğıt fabrikalarının da esas itibariyle orman 
bölgelerinde, hammadde kaynaklarına yakın ola
rak kurulmaları gerekir. Bâzı hallerde tarım 
artıklarından yararlanarak selüloz elde etmek 
üzeje kâğıt fabrikası kurulabilirse de, Kırşehir 
ve çevresi için böyle bir hammadde çalışması da 
halen yapılmamıştır. 

3. Bu bakımdan 1964 yılı programında Kır-
şehirde kurulacak kâğıt fabrikası ve çimento 
fabrikası yer almamaktadır. 

Arz ederim. 
fikreni Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
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(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoglu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA^ 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu | 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserl er 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
250 
248 

0 
2 

191 
9 

[Kabul edenler] 
1 Ahmet Üstün 

Ferhat Nuri Yıldırım 
ANTALYA 

Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınger 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat Özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

fiîNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalm 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 

j Mustafa Tayyar 1 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

j Refet Sezgin 
ÇANKIRI 

Şaban Keskin 
ÇORUM 

Muzaffer Dündar 
1 Hilmi İncesulu 

DENÎZLÎ 
Sinan Bosna 

i Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 1 
Recai Iskenderoğlu I 
Alp Doğan Şen 1 

EDİRNE 
Talât Asal 1 
Fahir Giritlioğlu 1 
Nazmi özoğul 1 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 1 
Hürrem Müftügil 1 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 1 
Zeynel Gündoğdu | 
Naci Yıldırım j 

ERZURUM 
Turhan Bilgin j 

Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
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Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Fatafctin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Malik Yolaç 
Zeki Zer en 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

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

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura (B.) 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Yüceler 
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KIRKLARELİ 

Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

k Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Ay tan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozfoay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin AJkyurt 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Muammer Erten 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
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MUĞLA 

Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğkı 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 

Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökteıı 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCEJ.1 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhaîraglu 
Şükrü Kösereisoğlu. 

YOZGAT 
tsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğhı 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Gekins erler] 

ANTALYA 
Nihat Su 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
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[Oya kattlmıyanlar] 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğru 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı (î.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran (î.) 
Hasan Dirıçer (B.) 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu (I.) 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar (B.) 
Muhlis Ete 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
I]yas Seçkin (B.) 
Abdütftak Kemal Yörük 
(B.). 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş (1.) 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil İmal (t.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
llbrahim öiktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli (1.) 
Neomi öfeten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 

-Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu (Br) 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça (t.) 

ESKİŞEHİR 
Adnan Şenyurt 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canlbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
(t.) 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
(t.) 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven (1.) 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz (B.) 
Oğuz Oran (1.) 
Naci oktanı (1.) 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Reşit Ülker (1.) 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
(t) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 

Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala (t.) 
İhsan Gürsan (1.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Lebit Yurdoğhı 

KARS 
Lâtif Aküzüm (1.) 

KASTAMONU 
Avni Doğan f' 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Ali özdikımenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 
(t) 

- KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayolv 
Süreyya Sofuoğlu (t.) 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı (1.) 
Fakih özfakih (1.) 
Fakih özlen 
Faruk Süban (1.) 
Vefa Tanır 
Cahit Yıiılmaz (1.) 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Mehmet Deli'kaya (t.) 
İsmet İnönü 
(Başbaifcan) 
H. Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar (t.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
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Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
ilhan Tekinalp 

NİĞDE 
Asım Eren (I.) 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün - | 

„ 

1 ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
(I.) 
Orhan Naim Hazinedar 
(I.) 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Puad Sipmen (Başkan) • 
Cevaıt Yalçın (1.) 

SAKARYA 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Aligan 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 

[Acık Ü\ 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
istanbul 1 
Kocaeli 1 

1 Ilyas Kılıç 1 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

1 SİNOP 
1 Mustafa Kaptan 

Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal (I.) 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 1 
Fethi Mahramlı 1 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 1 
Zeyyat Kocamemi (I.) | 

jelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 

Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muhlis Gören taş (1. Ü.) 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Suphi Konak 
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«Hususi Kredi» ve «silâhlanma istikrazı» nâm doğan ingiliz alacakları bakiyesinin tasfiyesi için 

Birleşik Krallıkla Türkiye arasında mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 1982 tarihli 
Andlaşmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 
Üye sayısı : 45"0 

Oy verenler : 24 4 
Kabul edenler : 2^8 

Reddedenler : 1 
Çekinserler : 5 

Oya katılmıyanlar^ : 197 
__ Açık üyelikler : Q 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
AFYON KARAHtSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevjî Güler 
Asini Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
ismail. Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman ' 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldfnm 

ANTALYA 
Ete m Ağva 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafdt Eker 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hiknîet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Mustafa Tayyar • 

Ahmet Türkel 
ÇANAKKALE 

Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Recai^Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrom Müftülü 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 

Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erki nen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlıı 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

ISTANBUL 
İbrahim Ab ak 
Ziya Altmoğlf 
Suphi Baykam 
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Ferruh Bozbeyli 
Ratip T ahir Burak 
Talhısin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
İsmail Hakkı Tetainel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Malik Y'O'laç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Nihat Kürşat 
Şinasâ Osıma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

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

KASTAMONU 
îhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gurk an 
Ömer Kart 
Mo'kki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Muammer Erten 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okeu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Oüneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Rafet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Gün ay 
Cevad Odyakmaz 

Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
HSkrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğiu 

|Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
îsmail Hakkı Akdoğan 
îsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüogln 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddeden] 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
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AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 

ANTALYA 
Nihat Su 
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[ÇeMnserler} 

BALIKESİR ERZURUM 
Cihat Bilgehan Tahsin Telli 

KONYA 
îrfan Baran 

[Oya katilmıyanlar] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

' Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı (î.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran (I.) 
Hasan Dinçer (B.) 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu (î.) 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Ayıbar (B.) 
Muhlis Ete 
îhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin (B.) 
Abdülhak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 

Mjithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BtLECÎK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş (I.) 

BOLU 
Zeki BaLtacıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil inal (I.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
ibrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Baş. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli (I.) 
Necmi ökten (B.) 
îhsan Tombuş 

DENIZLI 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Piriçcioğlu (B. 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
İlhamı Ertem 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoglu (B.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça (I.) 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
I. Etem Kılıçoğlu (t.) 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kjlıç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
(t) 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 

Muhiddin Güven (î.) 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran (I.) , 
Naci öktem (I. i 
îlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Regit Ülker (î.) 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
(t) 

IZMlR 
Osman Sabri Adal 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala (I.) 
ihsan Gürsan (I.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm (t.) 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
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Fethi Doğaneay 
Sabri Keskin 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yüanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRŞEHİR 
Memduh özdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu (î.) 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı (1.) 
Faıkih özfakih (î.) 

, Fakih özlen 
Faruk Sükan (1.) 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz (1.) 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Mehmet Delikaya (1.) 
İsmet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar (1.) 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküeük 

,MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
tlhan Tekinalp 

NİĞDE 
Asım Eren (1.) 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
(t) 
Orhan Nain; Hazinedar 
(t) 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın (I.) 

SAKARYA 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (t. Ü.) 
Osman Şahinoğhı 

SİNOP /I 
Mustafa Kaptan 
Cemil Kar ah an 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebatı Hastaoğlu 
Ahmet Kangal (t.) 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahraınlı 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi (t.) 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslih O örentaş ( t .Ü. i 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (t. Ü.) 

ZONGULDAK 
Suphi Konak 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
1»+ QmT\ııl 
labcunuuı 
Kocaeli 
Manisa 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yetkim 

1 
1 
i 

9 

\ 
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Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşebbüslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkındaki Kanunun 

6 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasan kabul edilmiştir) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçükte 
pepmar 
Cavit Oral 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Hâki 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım YıLmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Fola t 

AMASYA 
fsma.il Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erk o 
van 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip 
oğlu 
ibrahim Iınirzalıoğlu 
Ahmet Üstün 1 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

450 
247 
243 

0 
4 

194 
Açık üyelikler r 9 

[Kabul edenler] 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 
thsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat ozanla 
tsme-t Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet thsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Tuğrul Çulha 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
fidip Rüştü Akyürek 

Sadrettin Çanga 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tür"kel 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Itefet Sezgin 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çöbanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Reeai îskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Girit! i oğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNOAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Ceraalcılar 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Mzamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Ahmot Sırrı TToeaoğJu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arşlan 
Yahya Derm arıcı 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
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Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Bayıkam 
Fer ruh Bozbeyli 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
ismail Hakkı Tekine! 
Hüsamettin Tiyanşan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osuna 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

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

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Yüceler 
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KIRKLARELİ 

Abduırahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssaınet Kuzucu 
Rüştü özal 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erkek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
İL Avni Akşit 
!\Turettin Akyurt. 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Muammer Erten 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi O'kçu 

MARAŞ 
Komalî Bayazıt 

MARDİN 
M oh m et Ali Arıkan 
Ksat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

11 . 9 . 1983 O : 1 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
S&mi öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

SİVAS 
Adil AJltay 
Rahmi Çeltekli 
tbraJhim Göker 

Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. AliJDizıman 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Afcalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Turgut Nizaımoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoglu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ANTALYA 
Nihat Sn 

[Çekimserler] 
BALIKESİR 

Cihat Bilgehaıı 
İSTANBUL 

Tahsin Demiray 
MARAŞ 

Enver Kaplan 
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[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı (î.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran (î.) 
Hasan Dinçer (B.) 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu (I.) 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Ayhar (B.) 
Muhlis Ete 
thsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin (B.) 
Abdullah Kemâl Yörük 
(B-) 

ANTALYA 
Hasan Fehmi BoalUpe 

ARTVÎN 
Sabit Osman Aveı 
Saffet EminağaoPu 

AYDIN 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Boleik 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
H a l t Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş (î.) 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil înıal (î.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
İb rahim öktem (1>.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Baş. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli (t.) 
Necmi ökten (B.) 
ihsan Tombuç 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Piriçıcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Süleym'an Bilgen 
tlhamî Ertem 

ELÂZIÖ 
Nurettin Ardıçoğlu (B.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça (t.) 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfü öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
ibrahim Etem Kılıç-
oglu (t.) 

GÜMUŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Z ey dan (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
(î.) 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökaj 
(B.) 
Muhiddin Güven (t.) 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz (B.) 
Oğuz Oran (I.) 
Naci öktem (I.) 
îlhami San car (B:) 
Selim Sarper 
Reşit Üliker (I.) 
Sabri Vardarlı 

Abdurrahman Yazgan 
(ÎO 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala (t.) 
ihsan Gürsan (I.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm (I.) 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Kesıkin 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu (I.) 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemi r 
Halil öamen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu (t.) 

KONYA 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı (î.) 
FaMh özfakih (t.) 
Fakdh özlen 
Faruk Sükan (1.) 
Vefa Tanır 
Cahit Yümaz (I.) 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Mehmet Delikaya (I.) 
ismet inönü (Başbakan) 
Halit Ziya özkaa 
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MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar (t.) 
Şevket Basit Hatdpoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Yakup Yakut 
Nahit YenişeihMioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 

Hilmi Baydur 
îlhan Tekinalp 

NİĞDE 
Asım Eren (î.) 

M. Meclisi B : 136 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
d.) 

Orhan Naim Hazinedar 
d.) 
Şâdi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın (î.) 

SAKARYA 
Eıkrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
MusliMttin ©ürer 
Ynsuf Ulusoy 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 

11. 9 .1963 Ö : İ 
Fevzi Geveci 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (t. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemdi Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal (î.) 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi (t.) 
Reşit önder 

Bekir Şeyhoğiu 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Selâhattdn Güven 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Kemal BadıHı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tajhfcakılıç 

VAN 
Muslih Gören taş (I. Ü.) 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (î. Ü.) 

ZONGULDAK 
Kenan Eaengin 
Suphi Konak 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 

[Açtk üyelikler] 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

>• • •« 



M. Meclisi 
Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da 

lenmelere giırişilmesi 

B : 135 11.9.1983 0 : 1 
yaptırılacak merkez binası için gelecek yıllara geçici yük-

hakkmda kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.' 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar » 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Osmıan Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Grence 
İbrahim Sıtkı Hâtdp-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğltu 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

Üye t ayısı : 450 
Oy yerenler : 244 

Kabul ed 
Redded 

Çekhu 
Oya katılmıy; 

Açık üye] 

nler : 240 
diller : 1 

orler : 3 
•ular : 197" 
ikler : 9 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Keriımoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Ay dinç er 
Melâhat Gedik 

, Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulu't 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Gevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLEOİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Ahmot Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 

Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezıgin 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi incesulu 

DENlZLÎ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çöbanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Hüsıamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

*-** 

Nihat Diler 
Cevat Dursunoğk 
Gıyasettin Karaca 
Şcrafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cem alçılar 
Celâlettiıı Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesi/ 
Nızamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlıı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğl.ı 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslnn 
Yahya Dcrmancı 
Sadık Kutlay 
ihsan ön al 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 
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İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlıı 
Suphi Baykam 
Femıh Bozbeyli 
Ratip Tabir Burak 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
İsmail Hakkı Tökinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMÎR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Rakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osm a 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

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

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Yüceler 

M. Meclisi B : 135 
KIRKLARELİ 

Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Ay tan 
trfan Baran 
Ahmet G ürk an 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyart 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Muammer Erten 
Nusrct Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlıu 
Seyfi Güneştan 

11 . 9 . 1963 O : 1 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Osıkay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
llalit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ccritoğlu 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğhı 
Hâmit Kiper 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin Özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

SİVAS 
Adil Altay 
ilahini Çeltekli 

ANTALYA 
Nihat Su 

[Reddeden] 
RİZE 

Arif Hikmet Oiincr 

[Çekin serler] 
I BALIKESİR 
| Cihat Bilgehan 
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İbrahim Göker 
Rahmi Gi'uıay 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Ifayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Kik rom Dikmen 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâm uran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Malay Akan 
Bekir Sami Karahanlt 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizaınoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgir 

TOKAT 
H. Ali. Dizman 



M. Meclisi B : 135 11. 9 .1963 O : 1 
l Oya hatümvyanlar] 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Kemal Sarnbrahimoğlu 
Ahmet Savrrnı 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı (I.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Vıeli Başaran (î.) 
Hasan Dinçer (B.) 

AĞRI 
Kerem özoan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu (î.) 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Rayif Aybar (B.) 
Muhik Et€ 
thsan KÖknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin (B.) 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oPu 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Halt Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş (î.) 

BOLÜ 
Zeki Balttacıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil inal (î.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Pakısoy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli (1.) 
Necimi öıkten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinıgcioğlu (B.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçpğlu (B.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça (t.) 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
(İ.) 

GÜMUŞANE 
Neomeddin Küçüker 
Nureddıin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan (t.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
(I.) 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Fahr«t*in Kerim Gökay 
(B.) 
Muhiddin Güven (1.) 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz (B.) 
Oğuz Oran (I.) 
Naci öktem (1.) 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Reşit Ülker (I.) 
Sabra Vardaıiı 

Abdurrahırıan Yazgan 
(I.) 

tsnwrfn 
Osman Sabri Adal 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala (1.) 
İhsan Gürsan ( t ) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm (1.) 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Keeikin 
Ali özdikmenli n 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu (1.) 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
ITurhan Feyzioğlu (B.) 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu (t.) 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Kadir can Kaflı (1.) 
Fakih Özfaldh (î.) 
Fakih özlen 
Faruk Sükan (1.) 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz (1.) 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
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MALATYA 
Mehmet Deli'kaya (t.) 
İsmet İnönü 
(Barbakan) 
Ilalit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar (t.) 
Şevket Basit Hatiboğlu 
Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu 
Yakup Yakut 
Nahit Yeıüşehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğiu 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
İlhan Tekinalp 

=* 

M. Meclisi B : 135 
NİĞDE 

Asım Eren (t.) 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzütı 

. ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
d) 
Orhan Naiım Hazinedar 
a.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen ((Başkan) 
Cevat Yalçın (1.) 

SAKARYA 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Musühittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 

[Açık ü\ 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Manisa 1 

11 . î . 1968 0 : 1 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu I 

SİNOP ' 
Mustafa Kaptan 
CÖDIİİ Karihan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal (1.) 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocam emi (1.) 
Reşit önder 

yetikler] 
Muş 1 
Trabzon 1 

Zonguldak 1 

Ycfcûıı 9 

Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Zeki Yağımurdereli 

UEFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakrlıç 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (l.Ü.) 

ZONGULDAK 
Suphi Konaik 

/ 





Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YÜZ OTUZBEŞİNCI BİRLEŞİM 

11 . 9 . 1963 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Gayrimenkul kiralar hakkındaki 6570 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir bent ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının, Genel Kurulun 119 ncu Birleşimin
de «Bina kiraları hakkındaki kanun tasarısı» nı 
görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona ha
valesine dair Plân Komisyonu Başkanlığı tez
keresi (3/694) 

2. — C. Senatosu Afyon Üyesi Jfcasim Han-
cıoğlu'nun, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 65 nci maddesinin ikinci bendi
nin son fıkrasından sonra bir fıkra daha eklen
mesine dair kanun teklifinin geri verilmesine 
dair önergesi. (2/222, 4/249) 

3. — Amerika'dan ithal edileoek olan 33 Di
zel - Elektrik lokomotifinin ihalesi mevzuunda 
kurulan Araştırma Komisyonunun görev süresi
nin uzatılması hakkında Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi. (3/695) 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONACAK ÎSLER 
X 1. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben

zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı (1/350) 
(S. Sayısı : 110) 

X 2. — «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 uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı (1/348) 
(S. Sayısı : 237) 

X 3. — Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın- j 
daki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesine j 
dair kanun tasarısı (1/393) (S. Sayısı : 241) ı 

X 4. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da ı 
yaptınlacak merkez binası için gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun 
(1/412) (S. Sayısı : 257) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 

Doğu • Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

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

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

4. — 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) 

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

6. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar'ın, 
İstanbul'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 İmar ve 
tskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

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

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



9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, I 
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) 

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

11. —- 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) 

12. — 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) 

13. — 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, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 

14. — 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) 

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

16. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, t 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

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

18. — Kastamonu Milletvekili Sabri KesMn'-
in, Abana'nın yeniden ilçe **aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

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

20. — Edirne Milletvekili llhami 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) 

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

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

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

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

25. — 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) 

26. — 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) 

27. -— 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) 
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İ2$. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 

Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için 
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/6X3) 

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

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

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

32. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum imam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

33. — istanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

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

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

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

37. — 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) 

38. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe

bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

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

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

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne ilinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair imar ve Iskan Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

42. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
in, 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) 

43. —- İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
ın, 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) 

44. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, 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) 

45. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
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) 

46. — Erzurum Milletvekili Gıya-settin 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) 

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

48. — 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) 

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

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tosbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağına dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

52. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

53. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

54. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında,, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın • Yayın ve Turizm Bakanından sos
lu sorusu (6/639) 

55. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Ünsal'm 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

56. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

57. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

58. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

59. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

60. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

61. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'm, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

62. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

63 — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

64. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

65. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
tmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (0/650) 

66. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

67. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Çorum İlinde, Devlet Su İşlerine taal
lûk eden, hangi yatırımlara başlandığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/652) 

68. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının 



düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/653) 

69. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alınan ücretlere dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654) 

70. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, Basın tlân Kurumuna alman memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655) 

71. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 

72. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Avrupa'daM işçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk *" parasına 
çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/657) 

73. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, şeker pancan fiyatlarının artırılıp artırıla-
mıyacağına dair Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/658) 

74. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
İstanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
maması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/659) 

75. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporcuların durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/660) 

76. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, tabu âfetler
den zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edi
len evlerin maliyetinin rayiç fiyatından fazla 
olup olmadığına dair Bayındırlık ve İmar ve 
İskân Bakanlanndan sözlü sorusu (6/661) 

77. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacına ve 
bunu imal eden fabrika sayısına dair Sanayi ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/662) 

78. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Emniyet Genel Müdürü İhsan Araş'm gö
revinden alınması sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/663) 

79. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, hazırlanmakta olan 1964 malî yılı 
bütçesiyle eski emekli, dul ve yetimlerin ay

lıklarına bir zam yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/664) 

80. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Seçim Kanunlarının kabulü münasebe
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas
raflarının nereden ödendiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/665) 

81. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç'in, 
4343 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

82. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/667) 

83. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan şed
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

84. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde inşası düşünülen köp
rü şeddeleri proje işinin itmam edilip edilmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/669) 

85. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Tekirdağ İpsala hudut yolunun inşaatının 
ne zaman bitirileceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/670) 

86. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671) 

87. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ilinde süt endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/672) 

88. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele 
olarak verilmesi ve mallarının daha seri alın
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/673) 

89. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap 
hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted
birler alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakan
lanndan sözlü sorusu. (6/674) 



ÖÛ. — Ankara Milletvekili İbrahim îmirzalı- I 
oğlu'nun, Tarım alet, makina ve yedek parçala
rının zamanında temin edilmesi için neden vak
tinde tedbir alınmadığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/675) 

91. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 

92. —- Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'-
un, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce 
satınalınmasma karar verilen 33 dizel lokomo
tifi için kaç firma tarafından teklif verildiğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/677) 

93. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ
yini işinde bir şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair, içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) 

94. — Ankara Milletvekili İbrahim tmirzalı-
oğlu'nun, mevcut çelik siloların durumuna ve 
arazi üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hu
bubat miktarına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/679) 

95. — Ankara Milletvekili ibrahim tmirzalı-
oğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkez
lerinin mesaisi, alım bedellerinin gününde öden
mesi ve tüccara kredi sağlanması konularında 
alınmış veya alınacak tedbirlerin neler olduğu
nun bütün yurda ivedilikle duyurulmasının dü-' 
şünülüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/680) 

96. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun, örfi idarenin kısaltılmasının veya bir 
daha uzatılmamasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/681) 

97. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
komünistlerle bâzı aşırı solcu unsurların bozucu I 
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/682) 

98. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık satış Koo
peratifi seçim sonucu hakkında Bakanlıkça itti
haz edilen karann mevzuata uygun bulunup 
bulunmadığına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/883) 

99. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
Devlet Demiryollannca ihale ile satınalınan lo
komotiflerin alış bedellerine ve ihaleye kaç fir- | 

manın katıldığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/684) 

100. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, 
Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret Lisesi
nin il merkezinde açılması sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/685) 

101. —• Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açı
lan kampların sayısına ve açılış gayesine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/686) 

102. — Kırşehir Milletvekili Mehduh Erde-
mir'in, pamuk ihracatının işlenmiş olarak yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/687) 

103. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına zam ya
pılmasının dsşünülüp düşünülmediğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/688) 

104. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Orman Genel Müdürlüğünün tatbik 
etmekte olduğu siter usulünün tatbikatına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

105. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
tütün müstahsılına verilen zirai krediler ile Te
kel avansları konusunda çiftçinin müşkülâtını 
önliyecek ne gibi tedbirler alındığına dair Ti
caret ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından söz
lü sorusu (6/690) 

106. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Gemlik ilçesinin Umurbey köyünde Ziraat 
Bankasınca yaptırılan evlerin köylülerin istifa
desine terk edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/691) 

107. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, NATO borularının geçtiği arazi bedel
lerinin verilmeyişi sebeplerine dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/692) 

108. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Turizm konusunda Yunanistan'ın aleyhi
mize yaptığı propagandayı önlemek hususunda 
ne gibi tedbirler alınacağına dair, Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/693) 

109. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, çeltik mahsulü için müdahale alımı yapıl
ması ve ihracı hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/694) 

110. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mah-
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kûm edilen Kemal Serdaroğlu'nun cezaevinde
ki durumuna dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/695) 

111. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel felaketi dolayısiyle yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağları âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Baymdırlık 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/696) 

112. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/697) 

113. — Niğde Milletvekili Asım Erenin, 
Niğde Hinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RILAN İŞLER 
1. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 

ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği 
Kanununun muhtelif kanunlarla değişik veya 
ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Milletve
kili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayı
lı Dâhiliye Memurları Kanununa ek kanun tek
lifi ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/88, 2/110) (S. Sayısı : 284 e 1 nci ek) [Da-
ğıtma tarihi : 17. 7.1963] 

X 2. — Sosyal Sigortalar kanunu tasansı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayıjı Kanuna iki ek 
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili Fakih özfakih ve Edirne Milletvekili îl-
hami Ertem'in, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, İhtiyarlık ve ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7 .196S] 

3. — Danıştay kanunu tasansı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı : 
369) [Dağıtma tarihi : 19 . 8 . 1963] 

4. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasansı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ün al di'nm, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Kobisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17.8.1963] 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında Ç. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 . 7 .1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 .7 .1963] 

2. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
13 arkadaşının, Anayasa nizamını millî güvenlik 
ve huzuru bozan bâzı fuller hakkında 5.3.1962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (2/289) (S. Sayı
sı : 302) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 .1963] 

X 3. — Devlet Orman İşletmeleriyle kereste ı 
fabrikalarının 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 
ve 1959 yıllan muameleleri hakkında tanzim 
edilen raporların bilânçolariyle birlikte sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sa
yıştay Komisyonu raporu. (3/88, 3/93, 3/97, | 
3/110, 3/124, 3/166, 3/340) (S. Sayısı : 367) 
[Dağıtma tarihi : 17. 8.1963] . . | 

4. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, . 
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek, Sivas , 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Aydın Mil- . 
letveMli Orhan Apaydın'in, Millet Meclisi | 
İçtüzüğü teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo-



ru (2/379) (S. Sayısı: 346) [Dağıtma tarihi : 
20. 8.1963] 

5. — Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu ve 
8 arkadaşının, Öğretmenlere eğitim ve köy öde
neği verilmesine dair kamın teklifi ile Cumhu
riyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De
mir ve İM arkadaşının, Eğitimcilere meslek taz
minatı, mahrumiyet zammı ve yıpranma öde
neği verilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/23, 
2/151) (S. Sayısı: 371) [Dağıtma tarihi: 
3.9.1963] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 23 arkadaşının, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dere
celi okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten ge
lip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teş
kilâtında çalışmakta olanlara mebdei maaş de
recelerinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporian 
(2/166) (S. Saylsı: 372) [Dağıtma tarihi: 
2.9.1963) 

7. — Malatya Milletvekili Mehmet Delika-
ya ve 4 arkadaşının, Hanife Kadife Fırat'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/248) (S. Sayısı : 375) [Dağıtma tarihi : 
3 . 9 . 1963] 

8. — C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardım
cı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali 
îhsan Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vefik 
Pirinçcioğlu ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve C. Senatosu îzmir Üyesi Nev
zat Özerdemli ve Giresun Milletvekili Naim 
Tir ali ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili 
Yusuf Ulusoy ve 10 arkadaşının, ilkokul öğret
menleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de 
muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Ba
kanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında 
ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların 
aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/154, 2/156, 2/176, 2/188, 
2/192, 2/195) (S. Sayısı : 377) [Dağıtma tari
hi : 3 . 9 .1963] 

9. — İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 

8 — 
I hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo

ru (M. Meclisi 1/310; C. Senatosu 1/239) (S. 
Sayısı: 194 e 1 ve 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
5.9.1963] 

10. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kahun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı: 381) [Dağıtma tarihi : 5.9.1963] 

11. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Sivas Milletve
kili Güner Sarısözen'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişikliklere dair Millet Meclisi 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 2/270; C. 
Senatosu 2/47) (S. Sayısı: 313 e 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 9 .1963] 

12. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/509; C. Senatosu 1/279) (S. Sayısı : 383) 
[Dağıtma tarihi : 7 .9 .1963] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İSLER 

k - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İSLER 
1. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 

hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
I kaldırılmasına dair tasarı ve İmar ve İskân, 
I tcisleri ve Adalet komisyonları raporları 
I (1/205) (S Sayısı : 65) [Birinci görüşme tarihi: 

27 . 6 .1963] 
I X 2. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan-
I =;ı Statüsünün VI nci maddesinin (A) fıkrası-
I nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay-
I lanmasmm uygun bulunduğu hakkında kanun 
I tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/26Î) 
I (S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 

27 . 6 . 1963] 
I 3. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
I 115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
I maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
I îstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver-
1 siteler Kanununun Anayasaya ay kın hükümle-
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rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve MillT 
Eğitim Komisyonu raporu (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

4. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine* dair kanun ta
sansı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Birinci gö
rüşme tarihi :"27.6.1963] 

X 5. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki 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) [Birinci görüşme, tarihi: 27.6.1963] 

X 6. —. 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 ra
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

7. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

8. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

9. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 81 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) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

10. — 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) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

11. — Sarıgöl 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) [Birinci görüşme tarihi : 
27' . * . 1963] 

12. — 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) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

13. — Köyceğiz ilçesinin Bey obası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963] 

X 14. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan. Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasansı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/225) (S. Sayısı : 120 [Birinci 
görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 15. —- Kan. gruplarının tâyinine yanyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And- -
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kamın tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Birinci gö
rüşme tarihi.: 5 . 9 . 1963] 

X 16. — özel tıbbi tedavi ye termo - klima-
tik kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşma-

(Yüz otuzbeşinci Birleşim) 
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ya dair Avrupa Andırmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal iftardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) <S. Sayısı : 162) [Birin-
ci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1983] 

X 17. —1838 . 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fraaısa hüküm&tlmnflfcen temin edilen 'Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savusuna, Dışişleri ve Plân ko-. 
misyonları raporları (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Birinci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

18. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (1/263J 
(S. Sayısı : 219) [Birinci görüşme tarihi : 5 . 
9 . 1963] 

X 19. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Birinci görüşme tari
hi : 5 . 9 . 1963] 

B - BİRÎÎTCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
" İŞLER 

1. — Toprak Mahsulleri 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] 

2. — Î3tanbul Milletvekili Reşit Ulkerln, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 18 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve tösleri Komisyonu raporu (2/388) (S. Sa 
TISI: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

X 3. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonlan raporları. 
(1 304) (S. Sayısı 222) [Dağıtma tarihi 
30 . 5 .1963] 

4. — 2G0Û sayılı ganunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları <1/374) <S. Sayısı 
240) [Dağıtma tarihi : 8.6.1963] 

5. —.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. 1#63] 

6. —Karacabey İlçesi Sanbey İslâm köyâ 
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 196Î sayısında kayıtlı Şevketoğlu 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 : 
L2 . 6 .1963] 

7. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Oıyasettin Ka
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 8 .1963] 

8. — 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 teskeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3 593) | S . Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18.6.1S63] 

9. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18.6.1963] 

10. _ Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 .6.1363] 

11. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları <l/463) (S. Sayısı,: 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 .6 . 1*963] 

12. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak-
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kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
ğıtma tarihi : 20.6.1963] 

13. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (İ) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25.6.1963] 

14. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1068] 

15. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasansı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26.6.1963] 

16. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka 
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis 
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26. 6.1963] 

17. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
<1/371| (S. Sayısı : 281) [Bağıtma tarihi : 
27 . 6 .1063] 

X 18. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşıma, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Emimağaoğlu'nuu , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek 
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1063] 

19. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 1111 
aayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 
5010, 6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 
nci maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Aydın Milletvekili Hilmi Ay 
dınçer'ia, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin gonuna bir bent ve bir geçici 

madde eklenmesine dair kanun teldifi ve Millî 
Savunma Komisyonu raporu (2/484, 2/472) (S. 
Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 29.6.1963] 

X 20. — Damga Vergisi kanunu tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Sa
yıştay'a baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
tçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

22. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasansı 
ve istanbul Milletvekili îlhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu .maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

23 — Baraj inşaatı delayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporlan (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 .1963] 

24. — Uzman Jandarma kanun tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma terini : 2 . 7.1963] 

X 55. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma re Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 .,7 . 1963] 

X 26. — 7026 «ayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporlan (1/370) (S. Sayısı : 208) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1063] 

27. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik $3 neü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin MiHetvekili Talât 
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Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'm, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporlan (1/295, 
2/169) (Ş. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

28. —• istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

29. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1938 
tarih ve 3Q06 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

30. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18. 6 .1927 tarih ve 1088 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21.12 .1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 
nci maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300) TDağıtma tarihi : 5 . 7 . 1963] 

X 31. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 

• teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) TDağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

32, — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk sandıkları hakkındaki 2284 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan 5652 ve 6854 sayılı kanunlara ek kanun 
teklifi ve Ticaret, içişleri, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/245) (S. Sayısı : 331) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7.1963] 

X 33. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve-Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porlan (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 34. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-. 

taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 35. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun-
masırfa dair kanun tasarısı vş Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 36. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlanna ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Eesminden muaf en muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve. Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 37. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmav" 
ait teati olunan mektuplann onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

X 38. — Ambâlajlann muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

39. •— Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve içişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 .1963] 

40. —imar ve iskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, imar 
ve iskân ve Plân komisyonlan raporlan (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

41. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka-
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nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos- j 
yal Yardım ve Plân komisyonları raporlan 
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

42. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporlan (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

43. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonlan raporlan (2/387) 
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 . 1963] 

44. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad- I 
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa- I 
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : ' 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] I 

45. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Fatime 
(Fatma) den doğma 26.8.1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması' 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [D& 
ğıtma tarihi: 12. 7.1963] 

X 46. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15.7.1963] 

47. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun- { 
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

48. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Plân komisyonlan raporlan. 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
1 6 . 8 . 1 9 6 3 ] 

49. — Türk Farmakopesi hakkında kanun I 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonlan raporlan. (1/271) (S. Sayısı : 
366) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1963] 

X 50. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil
mi Incesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile 

Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
İnci ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi (2/377, 2/505, 
2/252) (S. Sayısı: 370) [Dağıtma tarihi: 
20.8.1963] 

X 51. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonlan rapor
lan (2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi: 
2.9.1963] 

X 52. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci An'nın, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sa
yılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Milli Eğitim ve Plân Komisyonlan ra
porlan (2/310) (S. Sayısı: 376) [Dağıtma ta
rihi: 3.9.1963] 

53. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi ve 
üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporlan (2/185) (S. Sayısı : 373) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 9 . 1963] 

54. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı: 380) [Dağıtma tarihi : 5.9.1963] 

55. — Nakdî Tazminat Kanununun 6535 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasansı ve Gümrük ve Tekel, 
İçişleri ve Plân komisyonlan raporlan (1/440) 
(S. Sayısı: 382) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

56. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş- -
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve İmar ve İskân, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlan raporları ve Anayasa Ko
misyonu mütalâalan (2/177) (S. Sayısı • 384) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

57. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
Komisyonlan raporlan (2/477) (S. Sayısı : 385) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 




