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sinin düşünülüp düşünülmediğine dair, İç
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9. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmenli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçe
lerinde fındık yetiştirilmesi hususunda ne
düşünüldüğüne dair Ticaret ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/594)
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10. — Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, Karayolları tarafından is
timlâk edilen ve bedeli ödenen Giresun'
un Piraziz PTT binasının yeniden yapıl
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Ulaştırma Bakan], İhsan Şeref Dura'nın
cevabı (ı6/598)
417:418
11. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul
Akça'nm, dinamit ve trol ile balık avlama-
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nın önlenmesi hususunda ne düşünüldü
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418
12. — Edirne Milletvekili îlhami Er
temin, Dış memleketlerde tahsilde bulu
nan öğrencilere ödenen döviz miktarının
neye göre tesbit olunduğuna dair sözlü so
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14. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Devlet Su İşleri tarafından
çiftçilerden alman su ücretlerinin geçici

veya devamlı olarak alınmaması hakkında
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16. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Zirai Donatım Kurumu tara
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17. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Elmalı - Fethiye yolunun geçide
açılması ve Elmalı Karagözünün kurutul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair
sözlü sorusu ve Bayındırlık Bakanı llyas
iSeçkin'in cevabı (6/611)
420:423

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Maliye Bakanı Ferid Melen, Beş Yıllık Plâ
nın dış finansmanını sağlamak üzere kurulmuş
olan Konsorsiyum çalışmaları ve diğer dış yar
dımlar hakkında açıklamada bulundu.
Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk, Ortak
Pazara girmemiz münasebetiyle bir parti genel
merkezinin yayınladığı bildiri hakkında bir ko
nuşma yaptı.
Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, Sıkıyö
netim Komutanlığının gazete kapatma gibi tasarruflariyle ilgili konuşmasına İçişleri Bakanı
Hıfzı Oğuz Bekata cevap verdi.
ölüm cezasına hükümlü Ankara Kızılcaha
mam ilçesinin Pazar nahiyesi Ağacaviran kö
yünden Ali Osman özden'in avukatı tarafın
dan yapılan iadei muhakeme isteğinin Ankara
Birinci Ceza Mahkemesince incelenmesi için
dosyanın
geriverilmesine dair Başbakanlık
tezkeresi okundu, kabul edildi.
öğretmenlere eğitim ve köy ödeneği veril
mesine dair kanun teklifinin aynı konuda Hü
kümetten gönderilmiş olan tasarı ile birlikte
görüşülmek üzere geriverilmesine ve

Devlet personeli meslek teşekkülleri kanun
tasarısı ile
Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kim
selere tazminat verilmesi hakkındaki kanun ta
sarılarını görüşmek üzere Anayasa, Adalet, İç
işleri ve Plân komisyonlarından üçer üye seçi
lerek bir Geçici Komisyon kurulmasına dair
Bütçe ve Plân Komisyonu tezkereleri okunarak
kabul. olundu.
Devlet Orman İşletmelerince ve kereste fabrikalarmca yapılmış olan harcamalara ait 1953,
1954, 1955, 1956, 1957, 1958 ve 1959 yılları bi
lançoları ile kâr ve zarar hesaplarının tasdiki
hakkında kanun tasarısı yeniden açık oya su
nulduysa da yine çoğunluk sağlanamadığından
gelecek birleşimde tekrar oya sunulacağı bildi
rildi.
Türkiye Büvük Millet Meclisinin dış müna
sebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki kanun
teklifi üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişikliklere dair olan Millet Meclisi Ge
çici Komisyon raporu, diğer bütün işlerden ön
ceye alınarak görüşüldü ve komisyonun benim-
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senmesini tavsiye ettiği maddeler benimsene
rek, 'benimsenmesini tavsiye etmediği 1 ve 5 nci
maddelerinin, Cumhuriyet Senatosu ve Millet
Meclisi Geçici komisyonlarından beşer üye ay
rılması suretiyle kurulacak Karma Komisyona
havalesi kabul edildi.
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
diğer bütün işlerden önceye alınarak görüşül
dükten sonra açık oya sunulduysa da yeter ço
ğunluk sağlanamadığından gelecek birleşimde
tekrar oya sunulacağı bildirildi.
Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ile
Konya Milletvekili Faruk Sükan'm Millî Mü
cadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı
Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonaltı'ya vatani
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında
kanun teklifine dair C. Senatosu Başkanlığı
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu
raporu diğer bütün işlerden önceye alınarak gö
rüşüldü ve teklif kanunlaştı.

Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı hakkında C. Senatosu Başkanlığı
tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu
raporu diğer bütün işlerden önceye alınarak
görüşüldü. Benimsenmeme tavsiyesine uyula
rak konu C. Senatosu ve Millet Meclisi Plân
komisyonlarından ayrılacak üyelerden kurulu
Karma Komisyona havale olundu.
Sosyal sigortalar kanunu tasarısının madde
leri üzerinde bir süre görüşüldü.
18 . 9 . 1963 Çarşamba günü saat 15 te
toplanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Nurettin Ok

Kâtip
Konya
Vefa Tanır
Kâtip
Ağrı
Rıza Polat

SORULAR
Sözlü sorular
1. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık - Tarım Sa
tış Kooperatifi seçim sonuçları hakkındaki
sözlü soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/712)
2. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'ip,
Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yolların
durumlarına dair sözlü soru önergesi, Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/713)

Yazılı sorular
3. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, mahallî seçimler dolayısiyle, par
tilerin teşkilât durumları hakkındaki yazılı
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/368)
4. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'nm,
halen işlenmemiş bir şekilde depolarda bulu
nan tütün stoklarına dair yazılı soru önergesi,
Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir,
(7/369)

2. — GELEN KÂĞITLAR
Tasarılar
1. — Askerî Mahkemeler kuruluş ve yargı
lama usulü kanunu tasarısı (1/547) (Millî Sa
vunma ve Adalet komisyonlarına)
2. — Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargıla
ma usulü ve disiplin suçları ve cezaları, hak
kında kanun tasarısı (1/548) (Millî Savunma
ve Adalet komisyonlarına)
Raporlar
3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Oanga'nm,
1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihtiyata
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ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklamasını
yaptırmamış olanların para cezalarının affına
dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Adalet ve
Plân komisyonları raporları (2/366) (Günde
me) (S. Sayısı : 398) .
4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları- aylıklarının tevhit ve teadülüne dair
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında, deği-,
siklik yapılması hakkında kanun teklifi ye îcs
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işleri ve Plân komisyonları raporları (2/266)
(Gündeme) (S. Sayısı : 399) '
5. — Kurumlar Vergisi Kanununun 40 neı
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/521) (Gün
deme) (S. Sayısı : 401)
.*

6. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 260 sayılı
Kararın Genel ^urukla görüşülmesine dair
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önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi : 5/40, C. Senatosu 4/34) (Gün
deme) (S. Sayısı : 402)
7. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırea'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 265 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/29, C. Senatosu 4/39) (Gün
deme) (M. Meclisi S. Sayısı : 404, C. Senatosu
S. Sayısı : 261)

OTURUM

Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok
KATİPLER : Rıza Polat (Ağn). Vefa Tanır (Konya)
BAŞKAN — Birleşimi açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
dışı konuşmalar cereyan ettiği anda, arkadaşla
rımızın büyük bir kısmı salondan çıkmakta ve
(Yoklaımâ yapi'Mı.)
daha sonra gelen açık oylama muamelesi tekem
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
mül edememektedir. Bu yönden çok rica ede
kerelere başlıyoruz.
Sayın arkadaşlarımdan, müzakerelere başla-" ceğim, bugün yine açık oylama vardır, arkadaşmadan evvel önemli bir noktayı rica edeceğim. , larımız salonu terk etmiyerek oylarını kullanBurada müzakereye başlar başlamaz, gündem I smlar.
4. — BAŞKANLIK DİVANININ ÖENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — içişleri Bakam Hıfzı Oğuz Bekata'nın,
Yasstada mahkûmlarından Zeki Erataman'm,
tedavi edilmekte olduğu İstanbul Numune Has
tanesinden kaçarak yurt dışına çıkması olayı ile
ilgili demeci
" ' --•
BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı gündem
dışı söz istemektedir.
Buyurun Sayın Hıfzı Oğuz Bekata.
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BE
KATA (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Muhte
rem arkadaşlarım, umumi efkârı birkaç gündür

ilgilendiren bir olay üzerinde Yüksek Meclise
açıklamalarda bulunmayı.lüzumlu gördüm.
Yassıada mahkûmlarından, müebbet hüküm
lü Dr. Zeki Erataman romatizma ve diyabet has
talığı sebebiyle, sağlık makamlarının gösterdik
leri lüzuma binaen, Kayseri Ceza Evinden İs
tanbul Numune Hastanesine 23.7.1963 tarihin
de nakledilmiştir.
Hükümlü, sağlık durumunun uzun bir oto
mobil ve yaya yolculuğu yapmaya müsait hale
geldiğini bizzat kaçışı ile ispat etmiştir.
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Hastane Başhekiminin evvelki gün verdiği
beyanatından, Dr. Zeki Erataman'm kaçması ih
timalinden evvelce şüphe edildiği de yeni öğre
nilmiştir.
Hastane nöbetçi doktoru odasının mahkûmun
bitişiğindeki oda olduğu ve nöbetçi jandarma
erinin de koridor sonunda bekletildiği
tesbit
edilmiştir.
Mahkûm odasının sık sık kontrol edilmedi
ği ve kendisine âzami müsamaha gösterildiği
olayın bütün safahatı ile ve mütaaddit kereler
akşamları hastane binası dışına çıkarılması ile
de sabittir.
Elde edilen bilgilere göre olay şöyle cereyan
etmiştir :
•Hükümlü Dr. Zeki Erataman, 13 Eylül ak
şamı saat 20,00 de civarında hastane binası dı
şına çıkarılmıştır. Bunda nöbetçi jandarma eri
Mustafa Kaya Akat'm da kendisine yardımı ol
muştur. Dr. Erataman'm böyle dışarı çıkması,
yani kaçış hazırlığının uzun zamandan beri ya
pıldığı ve bu hususta resmî makamlara hiçbir
bilgi verilmediği de son tahkikattan öğrenilmiş
tir.
Daha önceki göz yummalarda, tavrı hareket
leriyle itimat telkin etmek istediği anlaşılan
mahkûm yine dönecektir gafleti ile saat 20,00
civarında hastaneden dışarıya bırakılmıştır. Fa
kat bu sefer mahkûm dönmemiştir.
Hastaneden bırakıldığı saat 20,00 civarı ol
duğu ve kaçış saati üzerinden üçbuçuk saat gibi
uzun bir süre geçtiği halde 23,30 a kadar ne nö
betçi doktoru, ne hastane personeli ve ne de jan
darma eri bu kaçıştan kimseye haber vermemiş
lerdir.
Ancak, gece saat 23,30 da asayiş görevi dolayısiyle hastanede bulunan -polis memuru Yakup
Yaman, nöbetçi doktoru Fuat Adige'den mahkû
mun odasında olmadığını öğrenmiştir.
Bunun üzerinedir ki, polis memuru Selimiye
Polis Karakolunu ve Üsküdar Jandarma Ku
mandanını firar olayından haberdar etmiştir.
Bu haber sırasiyle savcıya ve emniyet mü
dürüne, istanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli
valiliklerine, hudut kapılarına ve diğer ilgilile
re de intikâl ettirilmiştir.
Öte yandan Dr. Zeki Erataman, Önceden ter
tiplediği plânını derhal tatbika başlamıştır:
Kendisi ve yardımcı arkadaşı Hüsamettin Çak-

mak süratle Sirkeci'ye geçmişlerdir. Sirkeci'de
60388 plâkalı taksi şoförü Orhan Hacaloğlu ile
350 liraya Edirneye gidip gelmek üzere muta
bık kalınmıştır.
Firari mahkûm ve yardımcı arkadaşı bu tak
siye binerek acele hareket etmişlerdir.
Yolcular şoföre «Her hangi bir şekilde tra
fiğe mâni hali olup olmadığını» sormuşlar ve
süratle hareket etmişlerdir. Şoför yolcuların
telâşından şüpheye bile düşmeden Edirneye 12
kilometre yakınlıktaki Kayalbayır mevkiinde
saat 24,00 de iki yolcusunu indirmiştir. Şoför,
bu iki yolcusunu indirdikten sonra yolcuların«Kâhya» diye karanlığa seslenmeleri üzerine
tarladan 2 meçhul kimsenin geldiğini de gör
müştür. Dr. Erataman şoföre parasını ödemiş
ve: «Bir saat bekle eğer gelmezsek sen dön» ta
limatını vermiştir.
Bu, hudut yakınında gece yarısı cereyan
eden halden ve bu dört kişinin karanlıkta tarla
aralarına telâşla, girmelerinden şüphe etmediği
için aldığı emre uyarak bekliyen şoför orada
sabaha kadar uyumuş ve yol iboyunca olduğu
gibi, yolcuların ayrılışından sonra da durumu
kimseye haber vermemiştir.
Düne kadar Yunanistan'dan hiçbir haber
gelmediği için henüz kaçamaiması ihtimali göz
önünde tutularak İstanbul'dan itibaren Edir
ne'ye kadar bütün tedbirler alınmıştır.
Dün Edirne Valiliğinden, mahkûmun kaç
tığı gece Yunanistan'a geçtiği tesbit olunduğu
ve firari mahkûmun Selanik'te olduğu öğrenil
miştir. Anlaşılmıştır ki, Dr. Zeki Erataman
kaçtığı gece saat 24,00 den hemen sonra hudu
du geçmiştir.
Halbuki Edirne Valisi durumdan ancak ge
ce 01.00 den sonra telefonla haberdar edilmiştir.
İşte kaçış olayı olduğu gibi böylece hikâye
edildikten sonra Büyük Meclise bir iki noktayı
söylemeye mecburiyet hissetmekteyim.
Bu durum karşısında hastane personelinin,
jandarmanın ve şoförün vazifelerini yapıp yap
ın adıklarmı_yüksek takdirlerinize arz ederim.
Görülüyor ki, kaçış olayı ile polisin ve ida
menin her hangi bir alâkası yoktur.
Evvelce benzeri münasebetlerle de açıkladı
ğımız üzere jandarma adlî görevlerinin ifasın
da adliye makamlarına hağlıdır ve ondan emir
alır. Bu hususta 25 . 9 . 1949 tarih, 24/81 sa
| yılı Yargıtay tevhidi içtihat kararı da vardır.
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Bundan başka 25 . 2 . 1955 tarihli ve 4/4502
sayılı Kararname İle..'. (Gürültüler)
BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen müdahale
etmeyiniz.
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bir noktayı arz etmek istiyo
rum arkadaşlar, mesele sadece dış görünüşü
ile değil, arz etmek istediğim hususlara dikka
tinizi çekmek istiyorum.
4/4502 sayılı Kararname ile yürürlükte bu
lunan Hastaneler Talimatnamesinin 4 ncü mad
desinin 1 nci fıkrasının son bendi: «...Bu gibi
mevkuf ve mahkûmların hastanede kaldıkları
müddetle muhafazaları, alâkalı adlî makamlar
ca temin olunur» hükmü ile durumu ayrıca teyidetmektedir.
Açıkça anlaşılıyor ki, bu gibi firar olayla
rıyla Bakanlığım teşkilâtının hiçbir alâkası
yoktur ve kanaatim şudur: Eğer alâkalılar va
zifelerini sorumluluk duyguları içinde yapsa
lardı ve olaydan vaktinde halber verselerdi vali
ler ve zabıta kuvvetlerinin aldığı tedbirlerle Ze
ki Erataman daha yolda iken yakalanırdı. Bü
tün bunlarla beraber yetkili merciler tahkikatı
d erinleştirmektedirler.
Burada 'bir noktayı da arz edeceğim. Ben
zeri hastalar muhtelif hastanelerde bulunmak
tadırlar. Bahsettiğim hastaneler talimatnamesi
nin hemen takibeden hükmü şeyledir: «Bu gibi
mahkûm hastaların, hastanelerde her hangi bir
suç işlemelerinden ye kaçmalarından hastaneler
mesul değildir.» diye bir kayıt var. Bu kayda
güvenerek hastaneler, bu gibi malhkûm hastala
ra lâzım gelen itinayı gösterememektedirler. Çün
kü sorumluluğu peşin kabul edilmemektedir.
Bu durumu şimdilik Yüksek"Meclisin ıttılaına
arz etmekte fayda görüyorum. Saygılarımı su
narım.
2. — Millî Eğitim Bakam İbrahim öktem'in, meslekî ve teknik okullara olan rağbet dolayısiyle bu yilki ilkokul mezunlarının, sınava lü
zum kalmaksızın, ortaokullara devam edebilecek
lerine dair /demeci
;
BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı
gıttnıdeim dışı söz taiielbeftmjişler,dir.
Buyuırun 'Sayın Bakan.
MÎLLÎ EÖÎTÎM BAKANI İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Sayın Başkan, sayın milleitvetei'lileTÎ;

Ö:İ

Bininci Beş Yıllık Kalkınmıa Plânı 1963 yılı
programının Ortaoğırıetüme öğrenci kaydı ile il
gili kışımı tizlerinde bâzı m'âruızaltta •bulunmak
iısltTiylorum.
1. ilkokul mezunlarından ülsit okulîar'a mfüraoaat edecekler Ihalkkıaıda Bakanlık olarak yapıtığmmz talhmıinlerin hiüyiük ölçüde isatoeltili oldu
ğu fiilen anılaşılımışıtır.
Bu mlüsibet tahminlere dayanılarak alıımanyerinjdje ıtedjbirler sıayesinıde bu yıl ilkokul meızıtnlamndaıı açıkta öğrenci bırakılmamıştır.
ilkokul mezunlarımdan ütalt okullara mJiiracaaıt edenlerin sayısı yurt öUlgülsümde plânda
ıteslbit edilen kıomtenjanı aşmadığından, fbu ka
demede imtihana lüzum görülmemiş-tlir. Zama
nında bu îsalbetli tedlbirler alınmamış olsaydı
Ibuıgün ıbu ımıülsspet ve sevindirici neticeye ulaş
mak mJüJmkün olmııyacaktı. Bu yıl ilkokullar
dan mezun olan 3'60 000 öğrencinin, talhminler
(hilâfına, ibüıyük bir çoğunluğu ülslt okullara m!üracaalt etmiş olsaydı, mulhakkak ki, 'bu konukla
Ibüyüik «sıkınıtılarla karşılaşılacak vie okuma arızularına rağmen dışarıda kalan öğrenciler biıziım için ,ayrı bir üzünltiü konusu olacaktı.
Çeşitli vesilelerle ifade ettdğiımiız gilbi, orltaokuıl k'ademösinlde bir meslekî ylönl'eftme stöz
konusu değildir. Bilimciliği gibi Devlet Plânı,
.geniş ölçüdeki, öğreltmen, bina, tesisler, deniş
araç ve gereçleri yetersiizılliğiaıi dikkatte alarak,
orta/okullarda öğrenci sayısını çanefâGızlik içitnlde
talhdilde mıedbur kalmıştır. Memnuaıijyetle ifade
etmek işitenim ki, tahminlerimiz plânlamanın
tesihiıt etötiği sıayılara uyıgum çıkmıştır.
2. Liselere gelince, Devlet Püânla/manın
tesfblit ettiği 30 000 İlk komtenjana karşılık li&e
Ibirinıci sınıflarına müracaat eden öğrenıei sayısı
31 269 dur. Bu hale göre yurt ölçüsninlde konıtenj'an, saldecie 1 269 ,gübi ciüzi bir sayı ile aşılmışltır. Bu öğrencilerin meslekî ve teknik okul
lara yerleşifcirilmlesi ise ^kolaylıkla sağlamacakıtır.
'Bu sonuçlar da gösteriyor ki, alınan teklIbirler ısayelsinlde ortaöğretim kademesinde uy
gulanan yeni rejim, öğrencileri mıeslekî ve tek
nik öğretime kenidliliıklerhııden yöneltmiştir. Akısi halde geniş ölçüde kontenjan aşmalarilyle
karşılaşdalbiilirdi'.
Pnofblem, Türkijye ölejülsünde d«eğü de, küçülk üniteler halinde ele alımıdığı takdirde, bir
çok yerlerde öğrenciler mesılekî ve t«knlik okul-
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lara kendi arzu ve MeMeriyle yöneMMeriıı- Jı
iden,' iımıtiîhan yapmaya lüzum kalmamıışünr. An• dâİK - *bıâ(zı yerl'etfde küıgülk ölçüde feonltenjatn taş-malariıyle karplaşıldığnnıdan, alınan tedibirler
•crüraıleıslinld'en olarak imtihan açıma yoluna gidilmaştir. Bâzı bölgelerde ise mleslekî rvo teknik \
•O
' kullanımız a vâki yönelmeler, gelçen yılların ]
alksine olaralk, sevindirici miktarlara uüaşmışıtır. MeölıeJkî ve teknik okullarda, ıtalhminılbri- I
-ımıiz hoiıyiülk bir 'taikrilbiyetle dloğru çıktığı içüm» I1
medbınıiyelt halinde bıaişvurulmajk üzere d'üşfiin- II
düğümlüz olağanüstü. 't'edlbirlerden hiçbirine ımfü- II
raca ât a malhal ka'lmamıışıtır.
1I

O konuşmalar sırasında burada bulunamadı
ğım için cevaplarımı arz edemedim. Müsaade
buyurursanız bu konuşmamda arkadaşlarımın te
mas ettikleri mevzulara cevaplarımı arz etmek
istiyorum.
ihsan Ataöv arkadaşımızın iki konuşması var
dır. Konuşmalarından birisi; bu yıl Antalya ha
valisinde pamuklarımıza arız ola'n Prodenia haseresi ile ilgili Tarım Bakanlığı çalışmalarına mütaalliktir.
ikinci mevzu; memleketimiz çiftçisi tarafmdan kullanılan kompoze gübre adı verilen karışık
gübrenin ithal rejimine mütaalliktir.

• BöyıDeee, Devlet Plânının meialelkî ve • telknilk II
öğretime yönelme ile ilgili hlülkıriü, 196'3 yılın- I
da normal şartlar içinde 'başarı ile uiyigulıanmış I[
ibulunrnakt'adır. Memnuniyeti muoitp Ibu hayırlı I[
neticeyi, Yüksek Meclilsin huzurunda Ttürlk ka- I
mu oyuna arz etmekle balhltiyarıta.
Eı
Bu basanının sağlanirmasında Miılilî Eğliltim I
Bakanlığının Ibütün görevlilerinin hilslstelsi bu- [|
luriduğunu belirtmek ister vte kendilerine hu- I[
ızurunuızda teşelkkür etmeyi Ibloriç bdıliıriım.
I
Bu suretle Mecliste giünldem dışı üâz alarak II
I
fbu kanuıya değinen Sayın Ali ihsan Balım'a t
da tatminkâr bir cevap verlmıiış bulunuyor ve EE
Ikendısiinin de bu m.üfsıp<elt slonuetan memnunluk [I

Arkadaşımız, Prodenia denilen ve pamuklarımızda tahribat yapan haşere ile mücadele mevzuunda. bâzı aksaklıklar bulunduğuna işaret etmişlerdir. Bu meyanda geçen yıl, 1963 yılı içinde
yapılacak mücadele ile ilgili olarak Adana'da zirai mücadele elemanları vesair ilgililerle birlikte yapılan toplantılar faydalı olmuştur. Yalnız
bu toplantıların, Antalya bölgemize intikalinde
aksaklıklar olmuştur. Yine Antalya bölgesinde
mücadelede kullanılan ilâçlar kâfi görülmemiştir. Bâzı ilâçların dozunun ve kullanma zamanınm tâyininde Zirai Mücadele Teşkilâtı yeter
derecede vatandaşları ikaz edememiştir noktalarmda toplanmaktadır.

duiyacağını umuyorum.
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Muhterem arkadaşlarım, her bitki haşeresi ve
bitkilerimize
arız olan sair hastalıkların müessir
3. — Tarım Bahanı Mehmet İzmen'in, Anşekilde önlenmesi maksadiyle her mevsim başıntalya. havalisinde pamuklara arız olan Prodenia
da teşkilâtımız mmtakalarda, merkezde toplantıhaşeresine karşı <ahnan tedbirler, Kompoze güb1ar yapılmakta ve bu toplantılarda mücadele
renin serbest olarak ithaline devam olunacağı,
usullerini, mücadele vasıtalarını, mücadele için
dış memleketlerin rekabçti karşısında fındığın
lüzumlu âletve ilâcın zamanında bulundurulması
alıcı bulamaması ihtimali öngörülerek fındık
esbabını müzakere ederler. Bu cümleden olmak
üretiminin özel mahiyette teşvik edilmemesi yoüzere Çukurova'da, Adana'da 1963 yılı başında
luna gidildiği ve Çanakkale'nin uğradığı sel feZirai Mücadele elemanları ve çiftçilerimizle müşlâketi dolayısiyle tohumluk ve yemlik ihtiyacıterek toplantılar yapılmıştır. Mücadele için lünm karşılanmasına çalışıldığı hususlarında dezumlu ilâç, âlet ve vasıtanın tedariki, mücadelemeçi
nin ne suretle yapılacağı, dozlarının tesbiti hususları görüşülmüş, bu hususlar yine mücadele
BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı, gündem
teşkilâtımızın yaptığı araştırmalara dayâmladışı söz tâlebediyorsunuz, buyurunuz.
rak ilgililere duyurulmuş ve ilgililer tarafından
TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (C.
yapılan
tatbikatı da yine bu teşkilât yakından
Senatosu Giresun Üyesi) — Sayın Başkan, Samurakabe
etmiştir. Bu yıl muhterem heyetinizyın Milletvekilleri; geçen birleşimlerde gündem
ce bilindiği gibi, ilkbahar ve yaz aylarının başlan
dışı söz alan milletvekili arkadaşlarımızdan 'Sagıçlarında
sürekli yağmurlar devam . ettiği .için
yın Ataöv, Sayın Çilesiz ve Sayın Onat yaptık
I
bu
haşere
ile
mücadele biraz güç olmuştur. Buları konuşmalarda, Bakanlığımla ilgili bâzı hu
I nunla beraber, mücadele sahasında serbest ithal
suslara temas etmiş bulunuyorlar.
I
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yoliyle ilâç getiren firmalara kolaylık gösterilmek
suretiyle ilâç ve mücadele âleti bulundurmaları
temin edilmiş ve yine ziraat teşkilâtının bir tev
zi teşkilâtı olan Zirai Donatım teşkilâtı tarafın
dan da ilâç bulundurulmuştur. Mücadele bu se
nenin güçlüğü de göz önünde tutulmak suretiyle
müessir olarak yürütülmeye çalışılmıştır. Ve bü
yük bir tahribat yapmadan mücadele başariyle
devam etmektedir.
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. Arka
daşlar, çok gürültü oluyor. Bir türlü hatip din
lenemiyor ve bu arada bâzı yerlerde küme küme
arkadaşların toplandığı görülüyor. Çok rica ede
rim, sükûnetle hatibi dinliyelim.
TARIM BAKANI MEHMET IZMEN (De
vamla) — Arkadaşımın işaret buyurduğu aksak
lıklar varsa bu aksaklıkların da izalesi için gerek
li tedbirlerin alınacağı tabiîdir.
Kompoze gübre mevzuunda arkadaşımız, kompoze gübrenin diğer gübre çeşitlerinde olduğu
gibi Zirai Donatım eliyle ithal edileceği ve bu
nun da bâzı mahzurları olduğunu ileri sürmüş ve
bu gübre çeşidinin serbest olarak ithalini temen
ni etmiştir. Bu gübre çeşidi, geçen sene olduğu
gibi, serbest olarak ithal edilmekte devam ede
cektir.
Mustafa Kemal Çilesiz arkadaşımız, başka
memleketlerde, İtalya'da, ispanya'da fındık ziraatinin gittikçe geliştiğini ve bu yüzden ihraç
metaı olan fındıklarımızın ihracında müşkülât
bulunduğunu ve buna rağmen memleketimizin
birçok yerlerinde fındık ziraatinin genişlemek is
tidadında olduğunu ve bu sebepler tahtında yani
rakibimiz olan memleketlerde istihsalin artma
sı ve memleketimizin muhtelif yerlerinde fındık
ekiminin genişlemesi halinde fındıkların satışın
da müşkülât olacağını, bu müşkülât sebebiyle
fındık bahçelerinin dağılıp mısır tarlasına inkılâbedeceğini, esasen erozyona mâruz mmtakalarda erozyonu tacil ve tahrik etmiş olacağını, bu
hal karşısında fındık ziraatinin tahdidi hususun
da kanuni tedbirler alınmasını temenni etmiş
tir.
Muhterem arkadaşlarım, fındık muhterem
heyetinizin bildiği gibi memleketimizin başlıca
ürünlerinden birisidir. Bilhassa ihracat mctaımız arasında tütün ve pamuktan sonra üçün
cü sırayı işgal etmektedir.
Rakiplerimiz, bu mevzuda italya ve ispan
ya'dır. Dünyanın fındık istihlâk miktarı -aş.a-
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ğı - yukarı 70 - 80 bin ton civarındadır. Fın
dık, zaruri ihtiyaç maddelerinden olmadığı
için istihlâkinde elestikiyet fazla değildir.
tBirinci olarak bu husus göz önünde tutul
duğu için;
ikinci olarak da, memleketimizin toprak
bünyesi, iklim şartları, mevsimlik yağış vasa
tileri, yine mevsimlik güneş durumu ve sair
hususlar göz önünde tutularak memleketi
miz, fındık istihsali bakımından bir, iki, üç
diye üç istihsal bölgesine ayrılmıştır. Bu is
tihsal bölgesinden Doğu - Karadeniz bölgesi
kalite itibariyle, elemin arz ettiğim şartlar
itibariyle birinci standart bölge olarak kabul
edilmiştir. Bu itibarla en iyi kaliteli fındık
yetiştiren bu bölgenin dışında fındık ziraatinin
yayılması hususunda vâki talepleri teşvik edici
şekilde karşılamanın doğru olmadığı, ilgili
teknisyenlerin mahallerinde yaptığı tetkikata
dayanır bir mütalâa olduğu için, Tarım Ba
kanlığı olarak, bu bölge dışındaki sahalara
fındık ziraatinin teşmili hususunda kredi yo
liyle sair yollarla teşvik edici çalışmalar ya
pılmamaktadır. Buralarda bu teşviklerin dı
şında fındık ziraati yapılmaktadır. Fındık ih
racatımızda rakiplerimizin ve kalitenin rolü
göz önünde tutulduğu için bu hususta teşvik
edici tedbirlerin mahzurlu
olduğu kabul
edilmektedir. Çünkü fındıklarımız her sene is
tihsal miktarına bağlı olarak mühimce miktar
da ihracedilmedik bakiye bırakmaktadır. Mem
leketimizde ki, fındık istihlâkinin genişlemesi
ne muvazi olarak fındık istihsali artabilir.
Yalnız, teşvik edici tedbirlerin bu arz ettiğim
sebepler dolayısiyle mahzuru muvacehesinde
teşvik edilmektedir. Bir kanun yoliyle ziraat
nevilerînin tahdidi bahta mevzuu olmamak
lâzımgelir.
Burhan Arat arkadaşımın temas ettiği mev. zua gelince; Çanakkale vilâyetinin bu sene
mâruz kaldığı sel felâketi dolayısiyle vilâyet
merkezinin ve kazalarının tohumluk ihtiyacı
nın yeter ölçüde karşılanamadığı merkezinde
dir. Çeşitli vesilelerle arz 'ettiğim gibi, tohum
luk ihtiyacı, zarar görenlerin 5254 sayılı bir
•I Kanuna tabi usulü tahtında vukubulan mü•i raeaatları üzerine ilçe ihtiyaç komisyonlarınca
: tesbit edilmekte, ilçelerin ihtiyacını raporları ile
intikal etmekte ve il tarafından Vekâlete bil-"
.1
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dirilmektedir. Bu esasa göre Çanakkale ili
nin vâki talebi karşılanmıştır. Ancak 5254 sa
yılı Kanuna girmiyen tohum ihtiyaçlarının
da olduğu vâkıdır. Bu ihtiyaçların karşılan
ması mevzuunda da Bakanlığın elinde başka
imkânlar mevcuttur. Bu imkânlardan fayda
landırılmaları yolunda Teknik Ziraat Teşkilâ
tımız marifetiyle konuşma mevzuu olan böl
gedeki vatandaşlarımız ikaz edilmiştir. Hürmet
lerimle arz ederim. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Üç Bakanın gündem dışı ko
nuşmasından sonra duna üç milletvekili arka
daşımız da gündem dışı söz talebetmiş bulun
maktadırlar. Gerek Sayın îlyas Kılıç, gerek
Sayın Ahmet Üstün ve gerekse Sayın Mahmut
Alicanoğlu, arkadaşlarımdan, bu birleşim için
özür dilerim, söz taleplerini is'af edemiyeceğim.
Yarınki birleşim de bunun is'af ma gayret ede
ceğim.

Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık
görülmüş olduğunu arz ederim.
Cumhurbaşkanı
Cemal Gürsel
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
6. — Sayın üyelerden pazılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi
(3/702)
BAŞKAN —• Bâzı üyelere izin verilmesi
'hakkındaki Riyaset Divanı kararını okutuyo
rum.
Genel Kurula
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri
nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinlen
Başkanlık Divanının 17 . 9 . 1963 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır.
Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur.

4.'— Vazife ile yurt dışına \gidecek otom Dev
Millet Meclisi Başkanı
let [Bakanı Necmi ökten'e Devlet Bakanı Vefik
Fuad Sirmen
Pirinççioğhı'nun vekillik etmesinin uygun gö
içel Milletvekili M. Ali Arslan 15 gün, has
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
talığına binaen, 16 . 9 . 1963 tarihinden itiba
(B/703)
ren.
BAŞKAN —• Cumhurbaşkanı tezkeresi var
Rize Milletvekili Cevat Yalçın 10 gün, has
dır, okutuyorum.
talığına binaen, 3 . 9 . 1963 tarihinden itiba
ren.
Millet Meclisi Başkanlığına
Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar 10 gün,
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet
hastalığına
binaen, 4 . 9 . 1963 tarihinden iti
Bakanı Necmi ökten'in, dönüşüne kadar ken
baren.
disine, Devlet Bakanı Vefik Pinrinççioğlu'nun
Ordu Milletvekili izzettin Ağaoğlu 10 gün,
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine,
hastalığına
binaen, 10 . 9 . 1963 tarihinden iti
muvafık görülmüş olduğunu "arz ederim.
baren.
Cumhurbaşkanı
Bursa Milletvekili Cevdet Perin 21 gün, ma
Cemal Gürsel
zeretine binaen, 17 . 9 . 1963 tarihinden itiba
ren.
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
Konya Milletvekili Cahit Yılmaz 15 gün, ma
5. — Vazife • ile yurt dışına gidecek olan zeretine binaen, 9 . 9 . 1963 tarihinden itiba
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'e Dev
ren.
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan FeyBAŞKAN — Şimdi teker teker okutup oyla
zioğlu'nun vekillik etmelerinin uygun görüldü
rınıza
sunuyorum.
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/704)
«içel Milletvekili M. Ali Arslan 15 gün, has
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.
talığına binaen, 16 . 9 . 1963 tarihinden itiba
ren.»
Millet Meclisi Başkanlığına
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri
Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne ka
dar kendisine Devlet Bakanı ve Başbakan

BAŞKAN — izin talebini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir.
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Bir diğer önerge var, onu okutuyorum :

«Rize Milletvekili Cevat Yalçın 10 gün, has
talığına binaen, 3 . 9 . 1963 tarihinden itiba
ren.»
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
«Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, 10 gün,
hastalığına binaen, 4 . 9 . 1963 tarihinden iti
baren.»
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
«Ordu Milletvekili izzettin Ağaoğlu 10 gün,
hastalığına binaen, 10 . 9 . 1963 tarihinden iti
baren.»

8. — Disiplin mahkemeleri kuruluş, Yargıla
ma usulü ve disiplin harçları ve cezaları hakkın
daki kanun tasarısının havale edilmiş olduğu
Millî Savunma ve Adalet komisyonlarından be
şer üye alınmak suretiyle kurulacak Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair Adalet Komisyo
nu Başkanlığı tezkeresi
' Yüksek Başkanlığa
Bugünkü gelen kâğıtların ekinde bulunan Di
siplin Mahkemeleri Kuruluş, Yargılama usulü ve
disiplin suçlan ve cezaları hakkındaki kanun ta
sarısının, Anayasanın geçici 7 nci maddesi gere
ğince iki yıl içinde çıkarılması icabeden kanun
lardan bulunmakla bir an evvel kanunlaşmasını
temin maksadiyle Askerî Mahkemeler Kuruluş
ve Yargılama Usulü kanun tasarısını görüşmek
üzere teşkil olunan Geçici Komisyona havalesini
arz ve teklif ederim.
Adalet Komisyonu Başkanı
Çenizli
Hüdai Oral

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
«Bursa Milletvekili Cevdet Perin 21 gün, ma
zeretine binaen, 17 . 9 . 1963 tarihinden itiba
ren.»
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
«Konya Milletvekili Cahit Yılmaz 15 gün, ma
zeretine binaen, 9 . 9 . 1963 tarihinden itiba
ren.»
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
7. — Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargıla
ma Usulü kanunu tasarısı havale edilmiş olduğu
Millî Savunma ve Adalet komisyonlarından be
şer üye alınmak suretiyle kurulacak Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair Adalet Komisyonu
Başkanlığı tezkeresi
Yüksek Başkanlığa
Bugünkü gelen kâğıtların ekinde bulunan
Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usu
lü kanun tasarısının, Anayasanın geçici 7 nci
maddesi gereğince iki yıl içinde çıkarılması
icabeden kanunlardan bulunmakla bir an evvel
kanunlaşmasını temin maksadiyle havale edil
miş olduğu Millî Savunma ve Adalet komisyon
larından beşer üye almak suretiyle teşkil olu
nacak Geçici bir Komisyonda müzakeresini nrz
ve teklif ederim.
Adalet Komisyonu Başkanı
Denizli
Hüdai Oral
BAŞKAN — Bir geçici komisyon kurulması
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bir geçici komisyon kurularak müzakeresi
orada icra edilecektir.
9. — Çanakkale Milletvekili Şefik înan'm,
Otelcilik, Motelcüik Türk Anonim Şirketi ka
nunu teklifinin havale edilmiş olduğu İçişleri,
Sanayi, Basın - Yayın ve Turizm, Ticaret ve
Plân komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden ku
rulu Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair
önergesi (4/257) (2/576)
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Yurdun turistik değeri olan yerlerinin sürat
le dış ve iç turizme açılabilmesini sağlamak ama
cı ile hazırlamış olduğum kanun teklifi, Başkan
lığınızca içişleri, Sanayi, Turizm, Ticaret, Plân
komisyonlarına havale edilmiş bulunmaktadır.
Konunun memleket ekonomisi bakımından
arz ettiği önem ve âcil ihtiyaç göz önüne alına
rak, kanun teklifinin, vakit kaybetmeden bir
sonuca bağlanması için, içişleri, Sanayi, Turizm,
Ticaret ve Plân komisyonlarınca tefrik edilecek
üçer üye ile kurulacak (15) kişilik bir geçici
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komisyon tarafından incelenmesine müsaadeleri
ni rica eder, üstün saygılarımı sunarım.
Çanakkale
Şefik inan
BAŞKAN — Meseleyi İçtüzük hükümleri
muvacehesinde bir usul meselesi ittihaz ederek
iki lehte, iki aleyhte milletvekiline söz verece
ğim. Buyurun Sayın İnan. önergenizin lehinde.
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Muhterem ar
kadaşlarım, turizm konusunda bir kanun teklifi
hazırlamış ve Yüksek Başkanlığa sunmuş bulu
nuyorum. Birer nüshasını da hepinize takdim
etmiş bulunuyorum. Bu kanun teklifim 5 komis
yona havale edilmiş bulunmaktadır: İçişleri, Sa
nayi, Turizm, Ticaret ve Plân komisyonlarına.
Memleketin iktisadi dertlerine büyük ölçüde de
va olacak olan turizm konusundaki teklifimin
süratle ele alınması ve bir sonuca bağlanması
gerektiğine inanıyorum.
Turizmin asli şartı olan otel ve motel konu
sundaki memleketin durumu şöyledir, kısaca arz
edeyim. 31 . 12 ...1961 de başlıca memleketlerde
turistler tarafından kullanılabilecek yatak sayı
şımı gösteren şu rakamları müsaadenizle okuya
cağım;>.
Birleşik Amerika Devletleri
i 5 750 000
İtalya
: 1 778 504
Fransa
: 1 594 000
İngiltere
.': 1 183 000
BAŞKAN — Sayın İnan bir dakikanızı rica
edeceğim. Şimdi bendeniz zatıâlinize yalnızca
bu teklif etmiş olduğunuz kanunun geçici bir ko
misyonda .görüşülmesini arzu ettiğiniz için söz
verdim. Ayrıca bunu bir usul meselesi ittihaz
ederek lehte ve aleyhte konuşmak için ikişer ki
şiye söz vereceğim. Siz meselenin ana ruhuna
temas etmeyiniz-. Lütfen niçin geçici komisyon
kurulmasını arzu ediyorsunuz onu izah edin.
•.-• ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Müsaade edin
okuyayım efendim.
Batı - Almanya
/
: 1 158 092
:
591 092
Avusturya
:
274 715
. Yugoslavya
:
243 984
Belçika .
, Holânda
216- 823
:
• :•
210 617
İsviçre •.....^
:
101
930
,- .Norveç.,-:.
: •--. 100 000
•.İsveç..- : -,:.-;,•

İrlanda
Danimarka
Portekiz
Türkiye

:
:
:
:

47
46
44
1

700
700
055
650

Bu mesele, şu rakamların da belirttiği, üzere,
âcil bir meseledir, kanaatindeyim. Eğer tekli
fim bir hal çaresi ise, bunun süratle bir karara
ulaşması lâzımdır. Lütfetmenizi istirham ediyo
rum, bir karma komisyonda teklifim mütalâa
edilsin ve süratle bir sonuca bağlansın. Ricam
ve istirhamım bundan ibarettir, efendim, hürmet
lerimle..
BAŞKAN — Sayın Alp Doğan Şen, önerge
nin. aleyhinde.
ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Muhte
rem arkadaşlarım, bir kanun teklifi dolayısiyle
geçici bir komisyon teşkiline ait bir önerge ileri
sürülüyor. Biraz evvel iki önerge daha kabul
ettik..
Bunlar hakikaten memleketin müstacel işle
ri ve Hükümetin görüşü vardır ve yerindedir.
Yalnız şimdi her kanun teklifi hakkında böyle
muhtelit bir encümen kuracak olursak o zaman
İçtüzüğün hükümleri sıfıra irca olunur demek
tir. 'Tüzüğün 36 ncı maddesi var. 36 ncı mad
de gereğince 'zaten teklif sahibine bir müddet
tanınmış. Eğer bir buçuk ay içinde Umumi He
yete 'gelmezse bir kanun ıtasarısı, teklif sahibi
hunu re'sen /getirmek yetkisine haiz. Evvelcede
bu kürsüde geçici encümenlerin yersizliği hak
kında konuşuldu. Herşey için Geçici Encümen
kurulması ıbir balkıma da bizim çalışmalarımızı
aksatmaktadır. Evet güzel parlak bir fikir bu,
yalnız bu kanun üzerinde eğer normal olarak
çalışacak olursak ileri geri fikirler ileri sürece
ğiz. Bu bakımdan Geçici Encümen teklifi yerin
de değildir. Kanunun çıkması hakımından nor
mal kanallardan geçmesi ve nihayet gündeme
gelmesi en doğru yoldur. Sizlerden ricam bu
dur arkadaşlar, hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Gündoğdu, önergenin le
hinde?. (Buyurun.
ZEYNEL GÜNDOĞDU ('Erzincan) — Muh
terem arkadaşlarım, Sayın inan'in teklifi mem
leketimize bir yenilik getirmektedir. Turizm
mevzuu en mühim dâvalarımızdan birisidir'.' Bu
günkü dış ticaret açığımız 200 milyon dolar cî-
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varında (gezmektedir. (Bunu biz, 3 mevzuda cid
di olarak çalışırsak kapatabiliriz ve dışarıya da
el avuç açmaktan kurtulmuş oluruz. Meselâ
Ereğli Demir-Çelik Fabrikalarının bir an evvel
bitirilmesi, 60-70 milyon dolarlık bir tasarruf
sağhyacakmış. Buna gayret sarfedip 60-70 ve
yahut 100 milyon dolarını da turizmden elde
ederek, açığımızın büyük ;bir kısmını yalnız tu
rizm mevzuundan kapatmış olacağız.
Bu bakımdan komisyonun teşekkülü lâzım
dır ve hu komisyon teşekkül ederken adedinin
fazla olması, biraz da ihtisas sahiplerinden te
şekkül etmesi çok daha faydalı olur kanaatinde
yim. 'Teklif, hisse senetleri fikrini geniiş halk
kütlelerine aşılamış olacaktır. Teklif, tasarruf bo
nolarını bugünkü hâzı madrabazların elinden
kurtarmış olacaktır. Evvelce tasarruf bonoları
mevzuunda buraya bir kanun teklifi geldi. Te
minatlar üzerinde kullanılması uzun uzadıya
tartışıldı. Fakat Bütçe Encümeni hunu aldı gö
türdü, bir seneden beride bu kanun tekrar Mec
lise gelmedi. Bugün tasarruf 'bonoları piyasada
% 70 no'ksaniyle alınıp satılmaktadır. Sayın
înan'm bu teklifi üzerine İstanbul piyasasından
elde ettiğim malûmata göre, tasarruf bonoları
%" 70 no'ksaniyle satılırken, ıbugün için % 50% 40 a düşmüş vaziyettedir. Bu bakımdan me
seleye süratle eğilmek, bunu bir formalite kanu
nu kabul etmemek lâzımdır. Bu bir gün evvel ne
ticelenirse bir gün evvel menfaat sağlıyaeağını
nazarı itibara almak ve bunun için de süratle
ne- lazımsa yapmak icabeder. Bunun için tekli
fin lehinde oy vermenizi istirham edeceğim, hür
metlerimle,
BAŞKAN — Başka söz istiyen, buyurun Sa
yın özarda, aleyhinde.
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlarım, kanunun mevzu ve ehemmiyeti üze
rinde duranyacağım. Yalnız bir hakikati şurada
ifade etmek isterim. Mevcut İçtüzüğümüze göre
halen Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisin
de mevcut komisyon adedi 30 dan azdır. Buna
mukabil son sene içerisinde kurulmuş olan ge
çici komisyon adedi elliden fazladır. Bu durum
karşısında mevcut komisyonlar, geçici komisyon
lara üye yetiştirememekte, esas komisyonlar nor
mal nisapla toplanıp çalışma imkânını bulama
maktadır. Bununla beraber, geçici komisyonla
rın çok fazla çoğalmış olması hasebiyle onlar da
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normal mesai yapamamaktadır. Ezcümle bende
nize ait ibir kanun teklifi, 'bundan sekiz ay evvel
bir geçici komisyona havale edilmiş, bugüne ka
dar o komisyon İbir defa dahi toplanmak imkâ
nını bulamamıştır.
Binaenaley'h, 'komisyonların çoik meşbu ol
duğu bu zamanlarda, geçici komisyonlar ade
dinin, normal komisyonlar adedini bir misli
fazlalaştığı bir sırada, hâlâ işleri geçici bir ko
misyona havale etme yoluna gidersek maalesef
bu 'hareket komisyonların normal mesailerini
aksatmaktan <başka bir işe yaramıyacaktır.
Onun için istirhamım 'bilhassa son zamamlardaHükümetten, Anayasanın emrettiği ve kısa hir
zaman içerisinde 'Çıkarılması lâzımgelen kanun
lar Yüksek Meclise geldiği zaman, Bu geçici
'komisyon kurma işini yalnız o 'kanunlara has
redelim ve diğer geçici komisyonların ellerinde
mevcudolan işlerini bir an evvel (bitirmeleri
için fırsat ve imkân verelim. Yoksa, bu şekilde
her kanun teklifi veya tasarısı için bir geçici
komisyon kurulduğu takdirde, diğer bütün
komisyonlar meşlbu 'hale gelir ve ellerindeki iş
lerini normal şeyrinde çıkarmak imkânını 'bu
lamazlar.
Bu bakımdan istirham ediyorum, bunun
aleyhinde bulunalım ve komisyonların normal
çalışmalarıma imkân ve fırsat verelim.
BAŞKAN — önergenin 'lehinde ve aleyhinde
ikişer arkadaşımız konuşmuş hulunmakıtadiırlar. Tekrar okutup reylerinize sunacağımı.
(Çanakkale Milletvekili Şetfik İnan'ın öner
gesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Bir geçici komisyon kurularak kanun tek
lifi orada 'görüşülecektir.
W. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, gündemin 57 nci sırasindaki
(6/652). ve
63 ncü sırasındaki (6/658) sayılı sözlü soru
önergelerini geri aldığıma dair önergesi
BAŞKAN — Bir önerge vardır,rum.

okutuyo

Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin 57 - 63 sıralarında bulunan sözlü
sorularımın zamanında cevaplandırılamamış ol-
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ması ve aktüalitesini kaybetmiş bulunması sebe
biyle geri :alıyoruım, saygılarımla.
ıÇorum
MuızaJff er Dündar
'BAŞKAN — Gündemde bulunduğu için söz
lü ®oru önergelerinin >geriverilmesi oylarımıza
vabestedir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Sözlü sora, önergelerimin geriveriılmesi kabul edilmiştir.
BALKAN — ikinci defa oya konacak işler
bölümüme geçiyoruz.

hakkında kanun tasarısı (3/88, 3/93, 3/97, 3/110,
3/124, 3/166, 3/340) (S. Sayısı : 367)
BAŞKAN — Geçen Birleışliimd'e açılk oyllaunaısı
yaıpi'lmıış, ekiseriyelt ftemin ed'ilemediğindıen (bu
Bilmeğime »kailimişti. Tekrar 'aıçılk oylarımıza: suıımkucalkitır.
12. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/509) (S. Sayısı : 383)

BAŞKAN — İlkime i maddeyi teşkil eden (bu
tasarı da laynı siek)M!de geçen! Birlleşimde oylaııııaısı yalpılım iş ökiyeriydt tem'iin bilemediğimden1
11. — Devlet orman işletmelerince ve kereste
Ibu Birleşi'mie kailin ıstı. Simidi 'bu (tasarı da kuttu
fabrikSartnca yapılmış cilan harcamalara ait
1953,1954, 1955, 1956, 1957, 1958 ve 1959 yıllan lar ddaşjtmlıııalk suretliyle laçık Oylarınıza sumıbilançoları ile kâr ve zarar hesaplarının tasdiki ıl'aıealktı i*.

5. — SORUULAR VE CEVAPLAR
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI
BAŞKAN — Sayın ^rkadaşlair, saat 16 ya
gelmiştir. Yülksek M^ilsölnMın dalha wvel almış
»olduğu karar uyaTi'nda1 (sözlü sorulara geçiyoruz.
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Düer'in,
Doğu • Anadolu'da çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne
dair sözlü sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet
Oğuz'un cevabı (6/515)
BAŞKAN — Sayım Ni'haıt Diler (buraıda. Sa
yın •l'idaret BaJkamı (buiradla. Sözlü sıoruyu okumu
yorum :
MiM'elt MecM Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki aoromuın 'Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasınla delâlet
buyurmanızı arz ve rica ederim.
Erzurum Milletvekili
Nihat Diler
1960 semesimde Doğu - Anadolu'da kuraklık
sebebiyle mahsûlleri hasar görmüş vilâyetlerin
çiftçi ailelerine yiyecek buğday yardımı yapıl
mıştı.
İlk defa yapılan yardım fakir ve mulhtaco1 anlara kredili olarak yapıldı. OBilâhara yapı
lan yardıım ise daha ziyade fakir olmıyamlara
hibe mahiyetinde idi.
(Bu hal vatandaşlar arasımda kasdi olmasa
bile adaletsizlik ve ımusavatsızlıık yaratmıştır.

Kredili olarak alanların da hibeye çevrilip
çevrilmiyeceğinin sözlü olarak cevaplandırılma
sını arz ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ticaret Ba
kanı.
TİCARET BAKANI AHMET OĞUZ (İs
tanbul) — Muhterem arkadaşlarım; Sayın Ni
hat Diler arkadaşımızın sualine cevap verirken;
şu ana kredi mevzuunu kısaca öne sürmekte
fayda mülâhaza etmekteyim.
1960 - 1961 yıllarında Doğu illeri ile bir kı
sım Orta - Anadolu ve Karadeniz bölgesinde
vukua gelen umumi bir kuraklık
neticesinde,
Hükümet 40 milyon liraya kredili buğday tev
ziine karar vermiş. O tarihlerde adı geçen
bölgelere, bu 40 milyon liralık hudut dâhilinde
kredili buğday tevziatı yapılmıştır. Bu arada
sağlanan bir imkânla Amerikan
yardımından
ayrıca 80 bin ton buğday, hibe yoliyle muhtaç
çiftçilere dağıtılması imkânı hâsıl olmuştur.
Bunun 50 bin tonu Erzurum, Kars, Ağrı il
lerine ve 30 bin tonu da Konya, Ankara, Çan
kırı, Kayseri, Niğde ve Nevşehir illeri çiftçile
rine dağıtılmıştır. Bu miktar da bittikten son
ra, Türkiye'nin arz ettiği iklim şartlan muva
cehesinde, seller, semavi âfet, dolu vurmalar
vesair gibi sebeplerden dolayı Hükümet tekrar
zürraa yardım etme durumunda kalmış ve bun
ları kredi esaslarına göre tevzi etmiştir. Şu tab
lodan çıkan mâna odur ki; Türkiye gibi istihsal
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durumu müstakar, hava durumu müstakar ve
devamlı iklim şartları belirli olmıyan bir mem
lekette bazan kuraklıklar, bazan fazla yağmur
lar, bazan âfetler gelip geçmekte ve her halü
kârda fakir Türk köylüsüne hizmet etmek, yar
dım etmek zarureti hâsıl olmaktadır. Bu, ek
seriyetle kredi kanalı ile yapılmakta ve biraz
evvel arz ettiğim gibi, elde edilen 80 bin ton
buğdayın hibe yoliyle sağlanması
neticesinde
bedava dağıtılmaktadır. Bu görüş muvacehe
sinde, arkadaşımızın dileği odur ki, ilk önce
40 milyonluk kredi ile yapılan yardımlar hibe
ye çevrilsin; çünkü, ondan sonra 80 bin tonluk
buğdayı alanlar bedava almışlardır. Bu kıyas
köylü, arasında iyi bir tesir bırakmamaktadır.
Hemen şunu hatırlatmak yerinde olur ki,
bunu takibeden, afatı semaviye, tufanlar sebe
biyle verilen kredilerde de aynı ölçüler ileri sü
rülerek aynı taleple karşı karşıya kalınamaz mı?
Bu itibarla, ilk olarak tesbit edilmesi lâzımgelen nokta şudur: Her an ve her zaman kredi
ler, aynı kıyas yolu ile hibeye çevrilme arzusu
nun neticesi olarak kesilir mi, kesilmez mi, su
alinin kendiliğinden meydana çıkacağı aşikâr
dır. Kaldı ki, arkadaşlar, Hükümet, takriben 8
ay evvel verilen bu önergenin cevaplandırıl
ması fırsatını beklerken bu imkânları da aramış
ve bâzı teklifler yapmıştır. Bakanlıklar arasında
cereyan eden yazışmalardan varılan netice odur
ki; ilk verilen 40 milyon liralık kredili buğday
tevziatının hibeye çevrilmesi halinde, bütçeden
buna karşılık bir tahsisatın ayrılması mutlaka
gerekmektedir. Bütçemizin böyle bir külfete ta
kati bulunmadığı ilgililerce ve Hükümetçe tes
bit olunmuştur. Ofis eliyle yapılan bu kredili
yardımın ödenmemesi gibi bir halde,
Ofisin
malî takati ve durumu muvacehesinde de kendi
liğinden karşılama imkânı görülememektedir.
Binaenaleyh; bugünün şartları içinde, kredi
yoliyle yapılan bu yardım çemberi içinde bir
defa elde edilen hibeli, bedava buğday verme
imkânının esas alınarak, bütün kredi sistemine
teşmilinin imkânsız bir ölçü olduğunu da bil
hassa belirtmekte, bendeniz fayda görmekte
yim. Arkadaşım haklıdır. Bir devre evvel, 40
milyonluk bir kredi ile buğday tevzi ediliyor;
bunu takibeden bir devrede de bir imkân hâsıl
olmuş ve bu sefer de hibe olarak veriliyor. Bu
kısa devre içerisinde mütalâa edilmesi halinde;
bir kısım vatandaşın bedava ve bir kısım va-

tandasın da borçlanmak suretiyle mal alması
gibi bir vaziyet meydana çıkmaktadır; ama bu
nun telâfisi, bunun hibeye çevrilmesi, hem
bütçe ve hem de Toprak Mahsullerinin imkân
sızlığı bakımından mümkün görülememiştir.
Arz etmek isterim.
BAŞKAN — Sayın Diler.
NİHAT DİLER
(Erzurum) — Muhterem
arkadaşlarım; Sayın Ticaret Vekilinin vermiş
olduğu cevaplardan dolayı kendilerine yüksek
huzurlarınızda teşekkürlerimi arz ederim.
Bendenizin vermiş olduğum sözlü sorunun
mahiyetinden <ie anlaşılacağı üzere, 1960 sene
sinde Anadolu'nun her tarafında tesirini his
settiren büyük bir kuraklık âfeti
olmuştur.
Bilhassa Doğu - Anadolu'da tesirini son derece
fazla göstermiş, öyle bir hale gelmişti ki, kurak
lıktan dolayı elinde hayvanatı olan kimseler,
hayvanlarını yok pahasına satıyorlardı. Hattâ
öyle bir vaziyete düşmüştü ki; bir kilo et ile
bir kilo ot aynı fiyata satılıyordu. Hattâ bir
kilo ot, bir kilo etten daha fazla para etmekte
idi. Aynı zamanda insanlar da yüzde yüz aç
lık ve ölüm tehlikesi karşısında
bulunmakta
idi.
Yüksek Meclis teşekkül edip meydana gelme-,
den evvelki Hükümet, zamanında tedbir almadı
ğı için birçok vatandaşların hayvanları yok paha
sına ellerinden çıkmış vaziyette idi. Fakat Yük
sek Meclis teşekkül ettikten sonra Doğu Anado
lu'nun içinde bulunduğu bu muazzam tehlikeyi
göz önüne getirerek, kış ortasında bulunulması
na rağmen, derhal tedbir aldı ve yüzde yüz Do
ğu Anadolu'nun, bilhassa Erzurum, Kars ve Art
vin vilâyetlerinde vukuu muhakkak olan açlık
tan ölüm tehlikesinin önüne geçti, buğday yardı
mı yaptırdı. Hayvanlarını da yemsizlikten müte
vellit telef olma tehlikesinden kurtardı. Bu ted
birler hakikaten yerinde tedbirler olmuştur. Hu
zurunuzda hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.
Bilhassa basın mensuplarının da bu hususta bü
yük rolü olmuştur. Basın bu dâvayı ele almış,
Hükümetin ve Meclisin nazarı dikkatini Doğu
Anadolu'nun içinde bulunduğu ıstıraba teksif et
miştir. Bunun neticesinde Meclis ve Hükümet de
gerekli tedbirleri almıştır. Bu tedbirler vukuu
muhakkak olan tehlikeden Doğu Anadolu halkını
kurtarmış vaziyettedir/ Ancak bu tedbirler alı
nırken, bâzı aksaklıklar da olmuştur. Bi
rinci plânda buğday yardımı yapılırken
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valilerden kaymakamlardan ve ilgili şa
hıslardan, en muhtaç olan kimselere yardım ya
pılması için dikkat edilmesi ifade edilmiş, netice
itibariyle en fakru zaruret içinde bulunan kim
selere gerekli yardımı kredili olarak vermişler
dir. Bilâhara geriye kalan kimseler hiç de kredi
li yardıma ihtiyacı olmıyan hattâ buğday almaya
dahi ihtiyacı olmıyan kimselerdir. Amerika ta
rafından 80 bin ton hibe olarak verilen buğdayı
bu şekilde ihtiyacı olmıyan kimselere tevzi etti
ler ve bunun neticesinde vatandaşlar arasında,
bir aksülâmel, bir müsavatsızlık, bir adaletsizlik
meydana geldi. Ben burada, «Hükümetin bir
kasdı vardır, bunu kasden yapmıştır.» demiyo
rum. Fakat,hakikaten muhtaç durumda olan kim
selere kredili olarak bu buğdayın verilmesine
mukabil, muhtaç olmıyan zengin vatandaşlarada
parasız buğday verilmesini vatandaşlar içinde
bulunduğu vaziyetle izah edemedikleri için, Hü
kümete karşı bir nevi itimatsızlık hâsıl olmuş
tur. «Ben hakikaten muhtaç vaziyette bir insa
nım. Çoluk çocuğumla çiftçilik yaparım. Mahsu
lüm hasara mâruz kalmıştır. Eğer Hükümet kre
dili olarak yardım yapmasaydı belki de ben aç
lıktan ölecektim. Kredili olarak bana yardım ya
pıldı. Hiç muhtaç olmıyan, doğrudan doğruya
parasiyle heryerden buğday ihtiyacını temin ede
bilecek olan kimselere de Hükümet bilâhara yar
dım etti. Fakirle zengin, muhtaç olmıyanla muh
taç vaziyette olan birbirinden tefrik edilmezse,
zengine yardım yapılırsa, üstelik ona hibe ola
rak yardım yapılırsa böyle bir Hükümet teşkilâtı
içinde elbette adaletten .bahsedilemez.» diye bir
düşüncenin içine girdi. Bunun izahının yapılma-'
sı lâzımdır. Bugüne kadar, bir sözlü soru vesi
lesiyle değil, doğrudan doğruya Hükümetin, ilgi
li şahısların, eğer bütçe imkânları dâhilinde hi
beye çevirmek durumunda değil idiyseler, bunu
açıklamaları lâzımdı. Vatandaşlara bütçe imkân
ları içinde bu adaletsizliğin düzeltilmesine im
kân olmadığını bildirmeleri lâzımdı. Hâlâ va
tandaşların zihninde bir adaletsizlik ve müsavat
sızlık mevcudolduğu, bunun Hükümet tarafından
meydana getirildiği zehabı vardır. Hattâ bunun
kasden olduğunu iddia edenler de vardır. Bu hu
susta Hükümetin bir açıklamada bulunmaması
bu yanlış zehaplara sebebolmuştur.
Arkadaşlarım,netice itibariyle, Ticaret Vekili
Beyefendi diyorlar'ki, bütçe imkânsızlığı içinde
biz bunu telâfi edemeyiz. Büyük külfetlere bizi

duçar edecektir. Bir Devletin bünyesi için va
tandaşların yanlış bir zehaba kapılmaması için,
bir haksızlığın telâfisi için, Devlet bütün imkân
larını kullanmak suretiyle bunu bertaraf etme
imkânına daima^ haizdir. Çünkü Devletin ihti
yaçları daima bir seyyaliyet arz eder. Devlet
fertler gibi değildir, Devlet kendi ayağına göre
yorganını uzatmaz. Devletin yorganı kauçuktur.
Devlet daima ayağına göre yorgan yapar. Bu
vaziyet karşısında da adaletsizliği ve müsavatsız
lığı bertaraf etmesi için bütçe imkânları bahis
mevzuu değildir. Bu adaletsizliği, müsavatsızlı
ğı her ne pahasına olursa olsun bertaraf etmek
Hükümetin başlıca vazifesidir. Hürmetlerimle.
BAŞKAN —• Sora cievaplanldiırıılmıışltır.
2. — .Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir Soğuk JJava Deposu
inşaatının
ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/519)
ıBAŞKAN — Sayım Zcyitinoğîu?., YioMar.
vSaıym Zeytinıoğlu ilki defadır sözlü' sioru&unun
ıgöılülşiülmelsinlde bulunmadığı için' Içltlüztiük Ihükiümlera gereğince sıoruları düşlmüışîtıür.
3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir
Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi
Bakanından sözlü sorusu (6/520)
BAŞKAN — Sayın Zeytinıoğlu?.. Yıoik. Bu
ıslorulsunîda da-iki defadır bulunmadığı için sloruları dtüışımjülşlt<üı,.
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)
IBAŞKAN — Sayan Oktay?.. Yıofelaır. Sayın
Gütay 'ikinci delfa sözlü sıorularınm görlüşıülimıe,siın)de 'bulunmamıştır. Bu yönden sözlü soruları
djüışımlüş^ür.
5. —• Antalya Milletvekili
İhsan Ataöv'ün,
Gazipaşa ovasmdaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne
düşünüldüğüne
dair sözlü sorusu ve Bayındırlık
Bakanı tlyas
Seçkin'in cevabı
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3. ıGaızipaişa Ikasalbası dıçmeısuıyu inşjaaltı,
2 5 . 8 . 1 0 6 2 tarihinde ihale e'dilmJiştir. Miülteıalh'hidin malî kifayetsizliği yüzünden işje desvtam
edilme<mıiş ve mulkavele fesihle dilmiş'tiir.
Yüksieik Başkanlığa
4. Antalya - Alanya - Kaledran - Anamur Aşağıdalki boralarımın. Sayın Baıyıınidurlik Ba- I
•SiMke salhii yolunum :
kanlığmca sözlü olaraik cevaplandırılmasının
A) MJerlsin Bölge Müdürlüğünce inşa edilteminini saygı ile arız ederfım.
tmeklfe olan :
Antalya MJillidtivelkiıli
a) ıSiliıflke - Anamur kusmanın nıaklsan top
thlsan Ataötv
rak iışleni 1963, üst yapım 1964 yılımda tamamlanacalktur.
1. Gazipaşa Ovasının talkınlar ytiizlünlden
>b) Anamur ile Kaledran (ö Ve 13 ncü böl
uğradığı talhrilbat 'karfşısıınlda bu ovada/ki akar !
gelerim ıhuduidu) arasında kalan ve çolk arızalı
suların uslalhı ile ovanım sulanması Ikonulsumda
keisiimleri ihıtıiva eden 30 km. lik kısmım 1964
ne düşünülımdkltedir ?
yılımda
ilhale edilecek ve 1907 yılı som/unda ta2. Gazlipaşanın mavcult Iköy yollarından
m'amlanaealktır.
kaç adedime Deıvlet yardımı yapilmuştır, k'aJç
köye mjolforlu vasıfta gitmektedir?
B) Antalya Bölge Müdürlüğünde inşa eldil3. Gazipaşa içme suyu hangi tarihte ilhal'e
ımelklfce olan:
edilmiştir, 'Şİmdijye kadar ne kadar iş yaıpılimışııa) Anltalıya - Serük - Pazarçay fcöpırüsü inItır? Geıciikme sefbejbli nedir?
şalatı 1963 yılında oiitirîleeelk ve 1964 yılında
4. İçel - Antalya hududu ve Kaledran aisfaMan'aoalkltır.
Âl anıya arasımdalk'i turistik yol inşaatı me zaman
Ib) Pazarçay .köprüsü - Akiselki aynımı ara
t'amaiml anacaktır? içel Bölgesi Anltalya bölgesS
sının inışaaltı 1964 yılında foiıtıirileceik ve 1965
ile aıynı hızla çalışma gaıyreltinde mildirler?
yılıınida laısifalltlanaealkjtır.
5. Gazipaşa, Macar ve Hasdere oîkuları
ıc) Alklsıeki ayrımı: Alanya - Gaızlipaşa ara
Ihangîi ıtariıhlte ihale eidlilmişitir bugün ne durum
sının inşaatı 'bitmiştir. 1963 ve 1964 yılları am
dadır idare olaraik inşaatın gedilklmeJaind'en ne I amda Derlbenlt ve Aydan'da no'k'san kalan de
tedbir alanımııştır?
niz 'talhlkimatı tamaımJlanacakjtır.
BAŞKAN —• Açık oylama muamelesi için
d ) ıGaıziipaşa - Kaledran aralsında'ki noJklsian
oylarımı 'küllanmıyan arikaidaş'lar varisa lütfen
Ikusumlar 1905 yılı sıomıuna kadar Ibitirileıceik ve
kullansınlar.
1966 yılında aslfaltlanacakltır.
Sayın Baıyıtnldırlılk Bakanı, buyurun.
5. Nacar (köyü <oikuılıu ve lojmanı inşaaltıman
BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN -• elevalsiyion duvardan tamamlanmış, çatı kıalfean
(Ankara) —• Muttiteneım. arkadaşlarım. Anltalya I duvarlarının .bir kısmı yapılmış 'binanın diğer
alksamı yapılmamıştır.
Miıll'eitlvelk'ili 1/hlsam AtaoVün sorularına arızı ce
vap ediyorum.
Hasdere köyü okulu ve lojmanı inşaatınım
,1. Gazipaşa Ovasının taşkından Iklorumlmaıtavan betonarmesi ve çatı alt kaplamaısn yapıl
sı ve sulanması mevzuları 19=63 yılımda Gaziipamış iç ve dış. sıvalar ile doğramanın bir kısmı
tamaımlanmıştıır.
ş'a priojeisıi istikşafı içinde ineelemıeıeelk, isltükışaıfı
mütaakıp teklif edilecek tesislerin plânlamaları
Adı geçen olkul inşaaltlarının yer tesliminin
yapılarak bütçe imkânları nisbetinde gelecek
ıgecilkmelsi ve malzeme ocaklarının geç teslim
'olımalsi grilbii saleplerle i§ sıüresi il daimi encıü(yıllarım inşaat programlarına 'ahnaealkltır.
menince '26 Şulbat İ963 tarihine 'kadar uızaltıl2. GaiZipaşa kazası (köy ,'yollarına, Devlet
mış^tır. MıüteaiMıiıt bu slüre içinde işimi ikmal
yardımı fontumdan 1962 yılında ödemdk ayrılmaledemeidliğinlden sıöızleşmesinim feslhedlileceği viamııştıır. 1963 yilı programı ile, Gazipaşa kazaisı
lilifeçıe mültealhlhilde bildiri'lmlış, mıütealhlhit veri
ıköy yollarımdan 18 km. tuldeki illtilsalk Dirıevüii
len
sürenin kıısa olduğunu ve Ikış mevisümline
kiöy yoluna Devlet yardımı fonundan 90 000
rasitlıadığını ileri sürerelk balkianlığımıza şilkâyeltlira ödenelk ayrılmıştır. Gazipaşa 1da; toplam
te fbnluııılmuiştur. Durum valilikten sorularak:
Itulü 29 km. alan 7 köye motorlu vasıta gideiızaJhat istenmiş, alman 25 , 4,1963 gıüm ve 1326
Ibilmefatedir.
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ısaıyıh yazı ile mlüıteiaıhhidin halteuz oMuğu neti(oesirao varılmış ve mıüıtetılMıiide, sıazleçnresliaıin
feshi içi<n valilikçe taıkijboılıunan yolun isöızleışme
aihlkâmına uygun okluğu 30 .6 .1963 gün ve
26214 sayılı yazımi/zlla hildirilmiştir.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Ataöv, buyurun,
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlarım, Gf-azipaşa ovası, üzerinden geçen
3 - 4 akar suyun her sene yaptığı taşkınlıklarla
ovalık vasfını kaybetmek üzeredir .Sayın Baka
nın 1963 projesiyle bu işin ele alındığını ifade
buyurmalarından büyük sevine duydum. Yalnız
âcil tedbir alınmaz ve bu suların aktığı yataklar
hiç olmazsa ihtiyati tedbirlerle ıslah edilmezse
bu projeler bitinceye kadar Gazipaşa ovasında
bir gram toprak bulmak imkânı kalmıyaeaktır.
Gazipaşa'nın köy yolları konusu plân ve
program devresinin programsız tatbikatına bir
örnektir. Muhterem Bakanın izah buyurduğu
gibi 1963 programında 18 km. olarak ele alman
ve aslında eski senelerde 15 km. si yapılmış ve
bunun yalnız kaplaması yapılacak olan İltisak Drevli yolunun 90 bin lira tahsisatı bulunduğu
halde, şu ana kadar 2 700 lira sarf edilmek su
retiyle bir başlangıç yapılmış ve orada durdu
rulmuştur. Buna mukabil programda olmıyan,
plânda olmıyan, tahsisatı bulunmıyan, gene ay
nı kazanın başka bir yolunda devletin bul dozer
leri, kompresörleri, makinaları harıl haini çalış
maktadır. Şimdi bir büyük çayın karşılıklı iki
yakasında olan bu yollardan, programda olan
yolu bırakıp programda olmıyan yolun yapıl
mış olması, oradaki vatandaşların, Meclisimiz
den geçmiş olan Beş Yıllık Plâna ve Hükümeti
mizin 1963 yılına ait programına itimadını sars
mıştır. Bu bakımdan Muhterem Vekili uyarmak
isterim; Gazipaşa'da 90 bin lira sarf edilmek
üzere tahsisatı ayrılar bu 18 kilometre yolun
malî yıl sonuna, kadar bitirilmesini ve orada
sarf edilen, programsız yollara sarf edilen pa
ranın da nerelerden, hangi kaynaklardan, han
gi programla temin edildiğinin üzerinde durma
sını istirham ederim.
Muhterem arkadaşlarım, içme suyuna gelin
ce ; içme suyu, kasabanın kendi içme suyudur.
Ve bir mütaahlnde ihale edilmiştir. Mütaahhit
hiçbir iş yapmadığı halde Devlet Su İşlerinden
70 bin lira para almıştır. 70 bin lira parayı al
dıktan sonra da bu paraları İsparta veya başka

yerlerde ihalesini üzerine aldığı işlere sarf et
miştir. Gazipaşa'nın içme suyu işine bir kazma
ucu dahi vurmadan oradaki işi bırakmış ve ne
ticede mukavelesi feshedilmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, Devletin 70 bin li
rasını 1962 senesinden beri cebinde taşıyan ve
bunları lâyüsel olarak kullanan insanlar hangi
cesaretle nasıl bu paraları yerlerinde kullanmı
yorlar da, bunun üzerine Devlet mukavelesini
feshediyorum demek suretiyle bunu geçiştiriyor
ve iş yapılmıyor, ben bunu anlamıyorum. Eğer
böyle bir anane kuracak olursak, bundan sonra
bütün mütaahhitler işe başladıktan sonra 70
bin lira, 100 bin lirayı alacaklar, on,dan sonra
da işi bırakıp, bu işin mukavelesinin feshiyle ka
lacak olurlarsa, bunun sonu hiçbir zaman olum
lu bir şekilde netieelenmiyecektir.
Şimdi duyduğuma göre, mütaahhit kendisi
ne kefil olan bir arkadaşının üzerine inşaatı
devretmek suretiyle bu işin yapılmasına çalışıl
maktadır. Fakat kaza merkezinin iki senedir
ihale edilmiş içme suyu işinde ise henüz kaptaşma dahi başlanmamış ise, bu da plânlı, prog
ramlı devrin plânsız ve programsız gidişinin
en güzel örneklerinden birisidir.
Sahil yolu konusuna gelince : Sahil yolu,
memleketimizin hakikaten iftihar edilecek ve
yapıldığı zaman da en kısa zamanda, bilhassa
turizm yoliyle kendisini amorte edecek yolların
dan birisidir. Bu yolda Antalya bölgesinin ça
lışmaları hakikaten takdire şayan ve insan gücü
üstü bir gayretle devam etmektedir. Çok müs
pet bir çalışma içindedirler. Nitekim program
da olan bu yolları bölge, zamanında yapmakta
ve hakikaten bunun dışında âcil kaymtıları ve
programda olmıyan anormal vakalar sonunda
zuhur eden tıkanıklıkları da gidermektedirler.
Ancak böyle büyük yollar, ayrı ayrı bölge
müdürlüklerinin hudutları içinde kalan yollarda
ealışmaların koordoneli bir şekilde yapılmasında
fayda vardır. Mersin bölgesi, Adana ve Hatay
istikameti ile, Mersin Gülek boğazlan Ankara
istikametini; Mersin, Silifke, Karaman, Konya,
İstanbul istikametini kendi hayat penceresi gö
rerek bütün güç ve kuvvetini buraya sarf et
mektedir. Arkasına gelen, geri tarafta kalan ve
kendi mıntakası için şu anda pek tatminkâr gör
mediği bölgede gerekli gayreti gösterdiği ka
naatinde değilim.
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.Bonedeniz bu soruyu vermeden evvel, Mer- I Jarla Antalya'ya gelen turist kafilelerinin bü
sin'den sahilden bir vasıta ile bu yol güzergâhı yük arzu gösterdikleri Adana ve Hatay istika
üzerinden Antalya'ya geldim. Kaledran'dan iti metine gitme imkânlarının bir an evvel sağlan
baren Antalya mıntakasma girildiği zaman hum
masında ve bu.suretle de oraya gelen turistlerin
malı bir çalışma var. Ondan evvel usulen bir
Toroıs dağlarını aşmak üç in o feci virajlardan
şantiye var, çalışılıyor deniyor ve programda
geçerek geldiklerine tövbe edecek bir duruma
olan bir yolun üzerinde duruluyor havası veril
gelmelerinin önlenmesinde fayda mülâhaza
mektedir. îki bölgenin elele vererek bir an evvel
eder, Bakanlığın bu konular üzerinde bilhassa
bu arayı açmasında, memleket turizmi bakımın
program ve plâna biraz daha bağlı kalmalarını
dan çok büyük bir kazanç olacağına ve hakika
hassaten istirham ederim, hepinizi hürmetle se
ten, Akdeniz sahil yolunun, memleketimizin en
lâmlarım.
önemli eserlerinden birisi bulunacağına inanıyo
BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bayındırlık
rum. Bu bakımdan Muhterem Bakandan istir
Bakanı.
ham ediyorum; bu yolda bulunan Gazipaşa - Kaledran arasında çalışan vasıtaları, gayet normal
BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKİN
ve tam çalışma mevsiminde oradan alıp da De
(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlar, Sayın
nizli - Pamukkale yoluna aktarmaktansa, o ka
Ataöv'ün suallerine cevabımı arz ettikten sonra,
dar büyük ve uzak mesafeye bu vasıtaları gön
buyurdular ki, «Gazipaşa ilçesinde 90 bin lira
dermezden evvel, oraya daha yakın mesafeler
lık bir ödenek ayrılan köy yollarında her han
den vasıtalar göndermek suretiyle, çalışma mev
gi bir faaliyet yoktur. Programda okmyan kı
simlerinde programda olan yollar üzerinde daha
sımlar üzerinde çalışmalar vardır.»
hassasiyetle durulmasını ve ondan sonra da çalış
Bildiğiniz gibi, il ve köy yalları, vilâyet ba
ma mevsimi geçti, işi bitiremedik gibi bir mülâ
yındırlık müdürlüklerinin hususi olarak kur
haza ile karşı karşıya kalmılmamasmı tavsiye
dukları teşkilât tarafından yapılır. Eğer soru
ederim.
larında bilhassa bu hususu beyan etmiş olsalar
dı, ben şimdiye kadar belki bu arızayı giderir,
Şimdi Gazipaşa - Kaledran arasındaki yolun
valiye «programsız olarak nasıl inşaat yapıyor
1965 te bitip 1966 da asfaltlanacağı konusu üze
sun, bizzat Bakanlığın tasdik ettiği kısımlar üze
rinde durdular. Bu yolun bilhassa Alanya'dan
rine faaliyetini teksif et.» diye ihtar yaparak
itibaren asfaltlanmış olan kısımlarında; henüz
bu
hâdiseyi belki önlemiş olurdum. Ama bun
yol iyice oturmadan, istinat duvarları iyice ya
dan sonra konulan ödeneğin köy yollarının ya
pılmadan üzerinin asfaltlanmasına bir anda ge
pımı üzerinde sarf edilmesi hususunda vekâlet
çiliyor ve ondan sonra da en küçük bir yağmur
çe gereken ihtarın valiliğe yapılacağından arka
da vukua gelen kaymtılar sebebiyle yapılan as
daşım emin olabilirler.
faltlar heba oluyor. Bunun misalini bizzat ken
dileri gördüğü gibi, son seyahat sırasında Sayın
Arkadaşlarım, şimdi gelelim Mersin Antal
Sağlık Bakanının Antalya'dan Alanya'ya geçeya arasındaki sahil yolunun yapılması hakkın
miyeeek kadar bir sıkmtiyle karşılaşmış olması
daki sözlerine: Burada koordinasyon yoktur
da bu yeni yapılan yolun bir mevsimde nasıl bir I dediler. 5 nci Bölge Mersin'dedir, 13 ncü Böl
kayıntıya mâruz kaldığını göstermiş olması ba- I ge de Antalya'dadır. Bu iki bölge kendilerinin
kınımdan üzerinde durulmaya değer. Onun için
iş programlarını aksatmadan yürütmeye çalış
ben şahsan, bu mmtaka yollarının, denize doğru
maktadırlar. Bu yol üzerinde Antalya Bölge
daha meyilli bulunan, denize sapa bir yamaçtan
Müdürlüğü mesaisinin Mersin Bölge Müdürlüğü
giden bu yolların yapılışında;'asfalttan ziyade,
mesaisinden bir sene daha ileri olduğunu ceva
yolun sağlam olarak yapılıp, iyice oturduktan
bımda ifade ettim. 1964 yılında Mersin Bölge
»onra asfaltlanması cihetine gidilmesinde ikinci
Müdürlüğü 30 kilometrelik fevkalâde arızalı
bir büyük emek ve masrafı önlemek bakımından
bir kısmı ihale edecek ve büyük çalışmalarını
fayda mülâhaza ederim.
orada gösterecektir. Bölgenin kendisinin arka
sına aldığı bir yolda az faaliyet gösterdiği yo
1966 da asfaltlanacak yerde, bu işin bir an
lundaki
arkadaşımın iddiasını kabul etmiyorum.
evvel öncelikle geçite açılmasında ve dünyanın
Çünkü,
H
nei bölge en çok Devlet yolu yapan
muhtelif yerlerinden karayolu ile ve hattâ ueak-
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rın istihkak ve keşif raporları sürvcyanlar ta
rafından yani hiçbir tahsili olmıyân kimseler
tarafından yapılıp verilmektedir. Bunların ne
dereceye kadar haklı olduğunun, yarın her han
gi bir arızadan dolayı ne dereceye kadar mesul
olacağının üzerinde durmak lâzımdır. Ben Ba
yındırlık Bakanlığının samimiyetinden eminim.
Ama, böyle mühim bölgelere eleman vermek lâ
zımdır. 'Eğer Bayındırlık Bakanlığı gibi mem
leketimizde teknik personeli tatmin yönünden
imkânları geniş olan bir teşkilâtın bu kadar ge
niş imkânları muvacehesinde, memleketin en
önemli bölgeleri Nafia müdürsüz tutulur ve bü
tün memleketin yüzbinleri, yüz milyonları ye
üzerinde hassasiyetle durduğumuz Plânı sürvey ani arın elinde bırakılırsa, bu memlekette tatbik
edilen rejimlerden ve varılan sonuçlardan emin
olmak kimsenin hakkı değildir. Bu iş ilim, ihti
sas ve ehliyetin eline tevdi edilmiş olsa idi, ne
tice alınırdı. Yoksa milyonlarca lirayı sürveyanlarm eline bırakırsak ondan katî suretle netice
alınmaz. İşte programların ıt-atbik edilmeyişi iş
te verilen paraların yerine sarf edilmeyişi, işte
ehliyetsiz müteahhitlerin iş alışı, işte .70 bin lira
Devlet parasını çekip de bir kuruş sarfetmeden
oradan müteahhitlerin çekip gidişi... -Bu tip ak
saklıklar ve mürakabesizlikler ehliyetli ve lâyık
ellerin o iş üzerine uzanmayışmdandır.

bölgelerden birisi olduğu gibi, ihtisası olan ve
süratle iş yapan 'bölgelerden birisi ve en başta
gelenidir. Bu yol programını da aksatmadan
yürüteceğinden emin olabilirler.
Muhterem arkadaşlarım, 'bu Gazipaşa ilçesi-"
nin içme suyu işine gelince: Gazipaşa ilçesinin
içme suyu meselesine geçen sene 'bendeniz Ba
yındırlık Bakanı olduğum zaman bilvesile mut
tali oldum. Hakikaten çok kıymetli toprakları
ve kontrol altına alınması lâzımgelen suları, de
releri var. Bunlar bizzat 1963 senesi plânlama
çalışmaları içerisine girmiştir. Bundan evvel
bu çalışmaları yaptırmıyanlar elbette, bu işin
vebalini çekeceklerdir. Bundan sonra kısa za
manda hakikaten Türkiye'nin en kıymetli top
raklarının sulamaya açılması yolunda Devletçe
bir gayret sarf edilmesine hepimizin en büyük
titizliği göstermemiz zaruridir.
İçme sularına gelince: 70 bin lira olarak
gösterilen para bir banka kefaletiyle aldığı
avans olsa gerek. Ama bundan sonra bu gibi iş
programl arını gerçekleştirmiyen müteahlıitlere
sureti katiyede karne verip de işlere iştirak ettirmiyeceğimi. Kendilerine bu yolcla, karne bü
rosuna, yapı dairesine ve diğer bütün Bayın
dırlık Bakanlığı teşkilâtiyle, diğer Devlet teş
kilâtlarına karşı taahhüde girmemesi lâzııngeldiğini bilhassa sarih olarak emrettiğimi de sa
yın arkadaşıma arz ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataöv.
İHSAN ATAÖV
(Antalya) — Muhterem
arkadaşlarım-, Sayın Bakanın müteahhitler ko
nusundaki hassasiyetine ve almış olduğu karara
hakikaten teşekkür ederim. Yalnız, köy yolları
konusunda sorumuzun çok açık olmadığını be
yan buyurdular. Muhterem arkadaşlarım, köy
yollarına yapılan hizmetleri sorduk. Bu vesile
ile hatırladım, şunu da arz edeyim, Saym Ba
kana: Antalya Pilot Bölgesinin ve Devletimizin,
Hükümetimizin bu kadar önem verdiği bu böl
genin maalesef bir Nafia müdürü yoktur. 65
yaşında, enerjisi bitmiş, emekli bir insanı yev
miye ile getirip oraya oturtuyorlar ve ondan
sonra da gidip işine başlıyor. Alıyor raporu on
dan sonrada kalkıp hastanede yatıyor ve orada
tanesi 300 bin lira olan, (Meclisimizin son çıkar
dığı kanunlarla, bilhassa astsubay - subayların
lojman inşaatları geniş çapta bir tatbikat sahası
bulduğu için, tanesi 300 bin lira olan inşaatla

Şimdi, 1963 senesinden itibaren bu ovanın
istikşaf işinin ele alınmış olması hakikaten ye
rindedir. Bu memleketin her karış toprağının
hangi zaman, kimin tarafından, nasıl olursa ol
sun üzerine eğilmiş olanlardan Allah razı olsun.
llyas Seçkin arkadaşımız da Gazipaşa'ya gitmek
suretiyle oraya öyle bir ümit ıgötürtmesi oradaki
insanların yüzünü güldürmüş, ümitlerini artır
mıştır. Kendilerinden de Allah razı olsun; ama
ifade ettikleri Türkiye'nin bu en güzel toprakları
nın iki sene içerisinde ziyan olacağını ve yemye
şil ovanın bir çalı tarlası haline geleceğini, is
tikşaf, program derken memleket topraklarının
denize doğru gittiğini, istikşaf ve programın,
müstacel yerlerde, müstacel tertibatla neticclendirilmesinin de gerekli olduğunu kabul buyur
sunlar. Bunu ifade etmek isterim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
6. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in,,
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıslahı
veya yeniden inşası hakkında ne düşünüldüğüne
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/589)
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10.— Giresun Milletvekili Mustafa
Kemal
BAŞKAN —. Sayın Şener? Buradasınız. Sa- I
Çilesiz'in, Karayolları tarafından istimlâk edilen
ym Adalet Bakanı? Yoklar. Gelecek soru günü
ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT binası
ne kalmıştır.
nın
yeniden yapılmaması sebebine dair sözlü so
Sayın Ardıçoğlu zatıaliniz Adalet Bakanına
rusu ve Ulaştırma Bakanı İhsan Şeref Dura'tevcih edilen suale cevap verecek misiniz? («Ha
nm cevabı (6/598)
san Dinçer vekâlet«ediyor» sesleri)?
TURÎZM VE TANITMA BAKANI NURET
TİN ARDIÇOĞLU .((Elâzığ) _ Hayır efendim.
7. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay'ın,
Batı-Trakya'da, halen faaliyette kaç Türk ilko
kulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğuna
ve hu
okulların öğretim ve öğretmen durumlarına dair,
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/591)
BAŞKAN — Sayın Akây (buradalar mı? Yok
lar. İkinci defa .bulunmadıkları için sözlü soru
ları düşmüştür. (Işıklar söndü)
BAŞKAN — 'Sayın arkadaşlar, bir arıza var,
(birkaç dakikanızı rica edeceğim.
Açık oylamıya oyunu kullanmıyan varsa,
lütfen iknllansın.

BAŞKAN — Sayın Çilesiz?.. Buradalar. Sa
yın Ulaştırma Bakanı buradalar, soruyu okutu
yorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
edilmesini arz ederim. 29 Nisan 1963
Giresun Milletvekili
Mustafa Kemal Çilesiz
Soru: Halkın topladığı para ile yapılan Gire
sun Piraziz PTT binası, Karayolları tarafından
istimlâk edilmiş ve bedeli ödenmiş olduğu halde;
PTT Umum Müdürlüğü bu binayı yaptırmamış
tır. Yapılan birçok müracaatlara rağmen, bu bi
nanın yapılmaması sebepleri nelerdir?

Sayın arkadaşlarım, arıza şehir cereyanından
BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı.
vııkubulmuştur. Onun için müsaide ederseniz
ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN Ş E R E F
10-.1S dakika ara verelim. Arıza giderilirse tek- I
DURA (Kastamonu) — Giresun Milletvekili Sa
rar toplanırız, (ön sıralardan «devam edelim,
yın Kemal Çilesiz'in sözlü sorularına arzı cevaara verirsek toplananlayız» sesleri).
beyliyorum.
Sayın arkadaşlarımdan biraz ön sıralara teş
rif etmelerini rica ediyorum.
Halkın topladığı para ile yaptırılıp PTT ida
resine
verilen ve yol güzergâhının oradan geçme
8. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmensi üzerine Karayolları tarafından istimlâk edile
li'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve
rek 1 1 . 3 . 1963 tarihinde yıktırılmak üzere tah
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
liye
edilmiş bulunan PTT binası aynı gün üç se
den ilçe haline getirilmesinin
düşünülüp düşü
neliği
5 000 liraya kiralanan başka bir binaya
nülmediğine dair, İçişleri Bakanından sözlü so
nakledilmiş
ve faaliyetine aralıksız devam edil
rusu (6/593)
miştir.
BAŞKAN — Sayın Ali ÖzdikmcnliL Yoklar.
PTT idaresi istimlâk bedeli olarak 63 400 ve
ikinci defadır, sözlü sorularının görüşülmesi es
nasında bulunmadıkları için soruları düşmüş-^ yıkılan binanın enkazından da 900 ki ceman
tür.
I 64 300 lira tahsil etmiştir.
Piraziz'de bu yıl içinde yeni bir binanın inşası
9. — Kastamonu Milletvekili Ali ÖzdikmenPTT Genel Müdürlüğüne tebliğ edilmiştir. Ke
li'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde fındık
şif bedeli, 33 küsur bin lira eklenmek üzere
yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldüğüna dair,
94 105,82 liradır. Yeni binanın inşaatı ikmal
Ticaret ve Tarım hakanlarından
sözlü sorusu I
edilip içerisine taşınıncaya kadar PTT teşkilâtı
(6/594)
icarlı binada vazife ifa edecektir. Ancak PTT ye
verilecek arsa yerine henüz vilâyet ile halk ara
BAŞKAN — Sayın Ali özdikmenli?.. Yoklar.
ikinci defa bulunmadıkları için soruları düşmüş- I sında bir ihtilâf vardır. Anlaşma olunca inşaat
tür.
I başlıyaeaktır.
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BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kullanmıyan arkadaşımız varsa lütfen kullansınlar
efendim.
Sayın Çilesiz.
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) —
Sayın Bakan, Karadeniz halkı ile ilgili olarak
sözlü soruma cevap vermiştir. Bu arada halkın
duygularına hürmet etmiş olmalarından dolayı,
kendilerine teşekkür ederim. Binanın süratle ya
pılması hususunda alâkalarını bilhassa rica ede
rim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
11. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'nm dinamit ve trol ile bahk avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım
ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu (6/601)
BAŞKAN — Sayın Akça izinli bulundukları
için sözlü soruları gelecek soru gününe bırakıl
mıştır.
12. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in,
Dt§ memleketlerde tahsilde bulunan öğrencilere
ödenen döviz miktarının neye göre tesbit olun
duğuna dair sözlü sorusu ve Maliye Bakanı Ferid
Melen ve Millî Eğitim Bakanı İbrahim öktem'in
cevapları (6/603)
BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı efen
dim? Buradalar. Maliye ve Millî Eğitim Bakan
ları..? Maliye Bakanı buradalar. Millî Eğitim
Bakam yoklar. Maliye Bakanının cevabı ile ye
tinir misiniz Sayın Ertem?
ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Bilâhara da
Millî Eğitim Bakanının cevap vermesi şartı ile,
Maliye Bakanının şimdi cevaplandırmasını kabul
ediyorum.
BAŞKAN — Soruyu okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Ekli sorumun Maliye ve Millî Eğitim bakan
ları tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına
tavassutlarınızı arz ve rica ederim.
Edirne Milletvekili
llhami Ertem
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrenci
lere ödenen döviz miktarı neye göre tesbit olun
maktadır?
Halen ayda ödenmekte olan döviz, meselâ İs
viçre'de okuyan öğrencilerimizin, millî şerefimi
ze uygun, geçim sıkıntısı endişesinden uzak,
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kendilerini tamamen derslerine verecek tarzda
yaşamalarını temine yeter durumda mıdır?
Bu husustaki ihmalin doğuracağı menfi so
nuçlar nazara alınarak ilgililer lâyık derecede
hassasiyet göstermekte midirler?
Edirne Milletvekili
llhami Ertem
BAŞKAN — Saym Maliye Bakanı.
MALİYE BAKANI FERİD MELEN —
Edirne Milletvekili llhami Ertem'in sözlü soru
larına cevaplarımı arz ediyorum :
Türk parası kıymetini koruma hakkında 11
sayılı Kararın 28 nci maddesine istinaden Ba
kanlığımızca çıkarılan Seri IV görünmiyen mua
melelere ait tebliğ gereğince yabancı memleket
lere tahsil için gidecek dövizli özel öğrencilere
Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıklarınca müşte
reken tesbit edilecek kontenjan dâhilinde ve teb
liğe ilişik 5 numaralı cetvelde kayıtlı miktarlar
üzerinden gerekli döviz Merkez Bankasınca tah
sis edilir.
Yabancı memleketlere öğrenime gönderile
cek öğrencilere verilecek aylık ve ek ödenek mik
tarlarını gösterir cetveli aynen okuyorum :
(Ek ödenek)
Amerika
480.20 $
53.09
İsviçre
479.68 FS. 231.90
Fransa
479.74 NF. 261.86
İngiltere
400.15 £
15.16
Almanya
336.11 DM. 37.16
Diğer memleketler
320.10 $
35.39
Aylık ödeneklerden başka Mart ve Eylül ay
larında olmak üzere yılda iki defa kitap, defter,
kalem ve bunlarla ilgili masraflar
için ayrıca
ek ödenek verilir. Buna ait miktarları gerek ay
lık ve gerekse ek ödenekler 196 sayılı Dış Seya
hat Harcamaları Vergisi Kanununun 3 neü mad
desinin (b) fıkrasiyle vergiden istisna edilmiş
lerdir.
Yabancı memleketlerde öğrenimde bulunan
öğrencilere verilecek aylık ve ek ödeneklerin mik
tarı her malî yıl için Bakanlığımızın mütalâası
alınmak suretiyle Millî Eğitim Bakanlığınca
tesbit ve bir kararname ile ilân olunmaktadır,
Aylık ve ek ödenekler yabancı memleketle
rin geçim endeksleri ve döviz imkânlarımız na
zara alınmak suretiyle tesbit olunmuştur.
Mezkûr aylıkların artırılması Millî Bftitim
Bakanlığınca teklif edilmiş ise de;
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1. Yabancı memleketlerde bulunan talebe
müfettişlerinin bu husus hakkında hazırladıkları
raporlarla yabancı memleketlerdeki geçim en
deksleri bildiren istatistikî bilgilerden uygulan
makta olan talebe dövizleri statüsünün değiş
tirilmesini mucip önemli bir artışın müşahede
edilmemiş olması,
2. Döviz gelirimizin az olması, sebebiyle bir
teklif gerçekleştirilememiştir. Millî Eğitim Ba
kanlığı bu yolda yeniden teklif yapmış bulun
maktadır. Bu teklif halen tetkik olunmaktadır.
BAŞKAN — Sayın Ertem, buyurun.
ÎLHAMİ ERTEM (Edirne) — Millî Eğitim
Bakanı geldi, o da cevap versin, ondan sonra ko
nuşayım.
BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı,
buyurun.
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Maliye Bakanı arkadaşımızın
sözlerine, büyük ölçüde ilâve edecek bir • husus
yoktur. Yabancı ülkelerde tahsilde bulunan ço
cuklarımızın'durumları, orada vazife gören mü
fettiş arkadaşlarımız
tarafından
incede'nmiş,
yer yer bir miktar artırılması halinde fay
dalı olacağı ileri sürülmüştür. Takdir edersiniz
ki, bu konudaki karar Vekiller Heyetinindir. Biz
Vekiller Heyetine bu düşüncemizi yazdık. Baş
bakan, Maliye Bakanının mütalaasının alınması
nı ileri sürdü. Maliye Bakanı arkadaşımızla bu
luştuk ve bu konuyu görüştük. Arkadaşım demin
söylediğim düşüncelerin içerisinde bunun uygun
olmadığını söyledi. Biz günün şartlarını nazara
alarak bu şekilde karar verdik.
Maruzatım
bundan ibarettir.
BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkadaşımız var mı? Oylama muamelesi
bitmiştir, kupaları kaldırınız.
Buyurun Sayın Ertem.
ÎLHAMİ ERTEM (Edirne) — Muhterem
arkadaşlarım,- Sayın Bakanın sözleri ümit verici
olmuştu. Konuşmalarının son kısmı geçim en
dekslerinin yeniden tetikikı ile dövizde bir art
ma imkânı arandığı merkezinde idi. Sayın Millî
Eğitim Bakanı sözlerinin sonunda bundan vaz
geçilmesi mânasında bir görüşme
yaptı. H«r
halde bu geçmiş yıllara aittir, bu yılki tesbite
ait değildir.,
Efendim, geçim endeksini, bilhassa İsviçre'
de tetkik ettiğimiz zaman mühim miktarda ge-

çim şartlarında bir artma olduğu görülür. Tale
belerimiz çok müşkül durumdadır; bilhassa Dev
let, İktisadi Teşekküller ve resmî müesseseler he
sabına okuyan talebeler, büyük geçim sıkıntısı
çekmek durumundadırlar. Ama kendi hesapları
na giden öğrencilerin velileri türlü
yollarla,
kanuna aykırı olarak bulduğu yollarla talebe
lerin geçim şartlarını kolaylaştırmaktadırlar.
Buna rağmen, Devlet hesabına okuyanlar
hakikaten çok müşkül durumdadırlar. Sayın
Maliye Bakanının buyurdukları gibi, endeksle
rin tetkiki neticesinde görülecektir ki, bunların
dövi? miktarlarının artırılması zarureti vardır.
Oranın geçim şartlarına uymak lâzımdır. Zan
nediyorum ki, Maarif Vekâleti müfettişleri de
Bakanlığa bu hususu aksettirmişlerdir. İnşallah
gelecek sene bu mesele halledilir. Aksi takdirde
dışarda okuyan çocukların moralleri üzerine te
sir yapacaktır, bunu da gayet tabiî olarak ka
bul etmek mevkiindeyiz. Döviz miktarının artı
rılmasından kaçınma, her halde bize çok şeyler
kaybettirecektir. Bu suretle birçok kıymetlerin
elden kaçırılması mümkündür. Bu bakımdan
endekslerde bir artırmanın yapılması çok fay
dalı olacaktır, hürmetlerimle.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
13. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin öğ
retmen ve öğrencilere neden tatbik edilmediğine
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/607)
BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu yoklar, gele
cek soru gününe kalmıştır.
?
14. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Devlet Su İşleri tarafından
çiftçilerden
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı olarak
alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/608)
BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu burada bu
lunmadığından bu soruları da gelecek soru gü
nüne kalmıştır.
15. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletlerinin
çiftçilere ucuz satılması hususunda ne düşünül
düğüne dair Tarım Bakanından
sözlü sorusu
(6/609)
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BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu olmadığından
soru gelecek soru gününe kalmıştır.
16. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından ithal
ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç veril
mesi sebebine dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/610)
BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu?... Burada bu
lunmadıklarından soruları gelecek soru gününe
bırakılmıştır.
17. — Antalya Milletvekili
İhsan Ataöv'ün,
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün
kurutulması
hususunda ne
düşünüldüğüne dair sözlü sorusu ve Bayındırlık
Bakanı îlyas Seçkin'in cevabı (6/611)
BAŞKAN — Sayın Ataöv?... Burada.
Saym Bayındırlık Bakanı?.. Burada.
Soruyu okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın sayın Bayındırlık Ba
kanınca sözlü olarak cevaplandırılmasının te
minini saygı ile arz ederim.
ihsan Ataöv
Antalya Milletvekili
1. Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması
hususunda Hükümetçe ne düşünülmektedir? Bu
yolun güzergâhı tesbit edilmiş plâna alınmış mı
dır? Yol Devlet yolu ağında olmasına rağmen
mahallî halktan yardım için talep yapılmış mı
dır?
2. Elmalı Karagöl'ün kurutulması hususun
da ne düşünülmektedir? Karagöl Ovası sulaması
programa alınmış mıdır? Bu gölün kurutulması
için düdenler kâfi gelmiyorsa Finike'ye akıtıl
ması işi etüt edilmiş midir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayındırlık Ba
kanı.
BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKİN
(Ankara) — Antalya Milletvekili İhsan Ata
öv'ün sorularına arzı cevap ediyorum.
Elmalı'dan Fethiye'ye üç istikametten 'gi
dilmektedir. (Bu üJç istikametin durumu şöyleidir :
1. Elmalı - Güğübeli - Kemer - Fethiye :
[Bu yol Devlet bakımında il yolu olup stan
dardı çok düşüktür. Ancak yaz aylarında 'geçit
vermektedir.

2. Elmalı - ıSimıekçıibelıi - Kaş - Kalkam - Fet: hiye :
l
Bu yolun Kaş'a kadar olan kısmı meveudolup, Kaş'tan sonrası geçit yolu olarak açılmak- tadır. [Bugünkü •durumda Kaş'tan itibaren
• 20 + 500 'km. de yalnız 50 m. :lik bir mesafe
kalmıştır. Bu kısım da tahminen 20 . 6 .19ı6'3
; tarihinde açılabilecektir.
3. Elmalı - Finike - Demce - Kaş - Fethiye Daılamaınçayı :
Yolun Elmalı - Finike arası yaz - kış geçit
i verir durumdadır. Finike - Demre arası geçit
; yolu olarak açılmıştır. Her mevsimde geçide
; müsaittir. Demre - Kaış arası eski bir yol olup
-\ geometrik ve fizikî standartları çok düşüktür.
Bu yola şimdiye kadar cem lan 3 511 000 TL.
! sarf edilmiştir.
(Sarfiyatın senelere göre taksimatı şöyledir :
1958
250 000
TL.
1959
400 O0O
TL.
1960
1600 000
TL.
1961
TL.
750 000
1962
1 611 000
TL.
1963 yılında da bu' yol progarama Kumlu
ca - Finike - Kaş - Kalkan - Fethiye - Dalaman
çayı olarak alınmış ve 1 050 000 'TL. ödenek
ayrılmıştır.
(Bu yoldaki .çalışmaların şu şekilde yapılma
sı kararlaştırılmıştır.
a) Kumluca - Finike arası ve Kaş - Kalkan
arası ilk plânda tamamen ikmal edilecek,
b) Bumdan sonra ödenek imkânları nisbetinde diğer kesimlerin 'Standartlarının ıslahı ci
hetine 'gidilecektir.
Elmalı - Fethiye arasındaki çalışmalarımız
da mahallî halktan yardım talebinde bulunul
mamıştır.
Arkadaşımın ikinci sorusuna arzı cevap eyliyorum :
1. Elmalı Karagöl projesi Antalya X I I I ncü
Bölge Müdürlüğünde kurulmuş bulunan An
talya Plânlama Amirliğince incelenmektedir.
Plânlama ile ilgili etütlerin 19'64 yılında ikmal
edileceği düşünülmektedir.
2. Karaıgöl'ün kurutulması maksadiyle ev
velce tanzim edilmiş bir proje tatbik mevkiine
konulmuş ve glöle gelen sular tahliye edilmek
maksadiyle açılmış bulunan bir kanala Elmalı
Düdenine bağlanmıştır. Ancak, Göğü deresi
nin yağışlı yıllardaki taşkınlıklarında Düden,
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taşkın sularını tahliye edememekte ve ova bir
müddet için taşkın altında kalmaktadır.
3. Halen devam eden plânlama etütlerin
de Güğü deresi sularının bir baraj inşası ile
vadi içinde tutulması ve biriken sularla Karagöl ve civarının sulanması ve sulamadan dönen
suların da Elmalı Düdeninden tahliyesi üze
rinde çalışılmaktadır. Böylece ova (hem kuru
tulmuş ve hem de sulanmış olacaktır.
4. Fazla suların Finike'ye akıtılması müm
kün olmakla beraber su ekonomisi bakımından
şimdilik 'suyun . nal sureti olarak mütalâa edil
memektedir.
5. Halen etütleri ikmal edilmemiş bulunan
'bu proje 5 Yıllık Kalkınma Plânında teklif
edilmemiştir.
Arz olunur.
•BAŞKAN — Sayın Ataöv (buyurun.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem
ankaidaşlanım. 'Elmalı - Fethiye y/oljLi, 'Sayın
Balkan'ın izahatında, buyurduğu ıgi'b'i 3 istika
met üzerinden gitmez. Elmalı - Fethiye yolu,
Muğlalı arkadaşlarımızdan Iburaıdia olanlar Ibel:
ki vardır, (^öğülbeli üzerindıen Fethiye 'ye gi
der ve öteden 'beri Devlet Karayollarının yol
eğitimi içinde 'bulunan. !bir yoldur. Ancak bu
yol, güzergâhı hakimi ndaın Göğübelil, üzerinde
çıalışılmalsı 'bir hayli zor »olan Ibir yoldur. Onun
için d>e Devlet Karayolları bu yola ne İtam, ina
nası ile .salhibtalımıalktıaidır, ne de elimden çıkarnıafctaidır. İkisi arasında kaldığı içindir 'ki,
huzurunuzda Sayın Bakandan ,'bu konuyu öğremme'k istedim. Yolksıa, Elmalı - Kaış - Fethi
ye veya Elmalı - Finike - Derme üzıerinden
Fethiye'ye giden yol Elim alı . Fethiy'e yolu di
ye adlandırılaıımaz. Antalya - Finike - Kaş Fethiye sahil yolu .m'üstaiklbeıl sahil yolu gü
zergâhıdır. Ama bugün için 'gitmeye müsait
yol Fethiye - Elmalı yoludur. Şimdi Bakan
lık Elmalı - Göğnheli (üzerimden Fethiye'ye gi
den yolun da - s'ahil olması dıolayisiyle - üze
rimde çalışmak İstiyor. Karayolları «Bu yol
hizim sltıandardımız'a uygun değil, höyle 'bir
yola Ibiz 'geçit vermek mecburiyet imde değişiz»
dediği takdirde bu yolun çıkarıhnaisınm ilân
edilmesi lâzımdır. Vatandaşların gerçekleri, 'ha
kikatleri bilmesinde fayda mülâhaza ediyorum.
Standardı düşük bir Elmalı - Göğübeli yolu var
dır. Böyle bir yolunuz var, niçin çalışılmıyor.
niçin üzerinde durulmuyor? O el eni erin ellerin-

deki haritaya göre bir Devlet yolu vardır. Ne
den üzerinde çalışılmıyor? Standardı müsait
değil, meyil yüzde yirmibeşin üzerindedir. Bu
bakımdan Elmalı - Fethiye yolunu Elmalı - Kaş
üzerinden götürüleceğinin kesin olarak bilip,
ilân etmekte fayda vardır.
İkincisi; Elmalı Karagöl ovasının sulama
mevzuu: Antalya'daki sulamanın plânlamaya
dâhil olmadığını Bakan söylediler. Sayın Ba
kana sorumuzu sorduğumuz zaman, yani bun
dan sekiz, on ay önce verilen bilgilerle huzu
runuza gelmiş bulunuyor. Ben de bu işi adım
adım takibettim. Bir etüt, daha önce yapılmış.
Fakat, şimdiye kadar yapılan etütler ve bu işe
ayrılmış sekizyüz ellyedi bin lira bulunduğu hal
de, ayrıca ikiyüz bin lira da 1963 programında
bulunduğuna göre, Plânlama Teşşkilâtı, hurası
sulanamaz demiş. Plânlama Teşkilâtı yeni bir
rapor vermiş şimdi. Sulama işi, bölge müdür
lüğü ile plânlama teşkilâtı arasında ihtilâf ko
nusu haline gelmiştir. Bu mevzu beş yıllık
programda yer aldığı halde, halen işe başlanıl
mamıştır. Neden?.. Plânlama Teşkilâtı ile böl
ge müdürlüğü ihtilâf halinde de onun için.
Muhterem arkadaşlarım, daha önce etüdü
yapılmış, keşfi yapılmış, bütçeden 857 bin lira
ayırmışız, ikiyüz bin lira da 1963 programı için
ayırmışız, tam işe başlanacağı zaman, Plânlama,
«Dur hu iş olmaz» demiş ve iş durmuş. Parası
hazır, emek hazır, hölge müdürü çalışmaya ha
zır. Ortada müstacel bir iş var. Vatandaş
kendisinin tatmin edilmesini ister. Fakat ora
daki, Su İşleri Plânlama Teşkilâtı sulanamaz
demiş. îş orada duruyor.
Şimdi 1963 programına alman, 200 bin lira
ile; Beş Yıllık Plâna alman, 857 bin liranın
kaderi ne olacak? Nereye nasıl aktarılacak?
önümüzdeki plânın bu durum karşısında ak
sayıp aksamıyacağmı öğrenmek istiyoruz.
BAŞKAN —• Sayın Ataöv, bir dakikanızı
rica edeceğim. Sayın arkadaşlarım, dost Al
man Parlâmentosunun 7 s'aym üyesinden mü
teşekkil bir heyet şu anda aramızda bulun
maktadır. Kendilerine Meclisimiz adına hoş
geldiniz derim. (Alkışlar.)
Buyurun Sayın Ataöv.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem
arkadaşlarım, bu Karagülün işgal ettiği saha
110 bin dönümdür. Türkiye'nin en güzel top-
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raklan buradadır. Erozyonda kaybetmek ihti
mali yoktur. Fakat,-Allattım nasip kıldığı dü
denlerin burada binjken sulan çekmesine ve
çekilen bu sulara dîi bir istikamet vermek ge
rekmektedir. Fakat su ekonomisi bakımından
üzerinde durulmadığmı ifade buyurdular. Su
lama kanallarının açılması suretiylo ovanın
suyu Fethiye'ye doğru götürülürse su*ekonomisi bakımından; Fethiye va havalisinde kul. lnnılması bakımından, faydalı olacaktır. Ni
tekim bu dağ boyunlarından birleşerek gelen
vo terbiyo edilmiş olan su Elmalı ovasını
âfetten kurtarmış.olacaktır. «Su ekonomisi ba
kımından ele almadık» şeklindeki mütalâa
pek yerinde olmasa gerek. Çünkü düdenler
su çekmeye müsaidolmadığı için bir bakıyor
sunuz, fazla*su ıgeliyor, düdenler geleni çekmi
yor. Düdenler bu fazla suyu çekmediği zaman
bütün ekim su altında kalmakta. ve millî ser
vet heba olmaktadır. Bu bakımdan Saym
Bakanın bu mesele üzerinde durmasında fayda
mülâhaza ediyorum, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKİN
(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım;
Saym Ataöv Karayolları bakımından, daha
önce benim ifade ettiğim ziaman «Elmalı - Fetfiye yolu, Göğbeli yolu il yoludur, standardı
düşüktür» deyişim hususunu kendileri de ifade
ettiler. Bu yol yüzde 25 meyilli, çok yüksek
araziden, sarp yerlerden geçer. Bu yolun
Devlet Karayolları ağına alınması bahis ko
nusu değildir. Bunu sarahaten burada ifade etıtîm.
ikinci hususa gelince : Bugün adı geçen
ıgöl bir bataklık halindedir. Kapladığı arazi
çok da kıymetlidir. Kurutulması 1963 progra
mına alındığı halde, tahsisatı sarf edileme
miş, plânlama ile bölge müdürü arasında ih
tilâf zuhur
etmiştir. ıSaym Ataöv yanılıyor
lar. 800 bin lira 100 dönümlük arazinin kuru
tulup sulanmasına yeterse ki, bu sulama teknik,
fevkalâde büyük bir mevzudur, bu para ile pro
jenin ikmali mümkün değildir. Ne olursa ol
sun 100 bin dönümlük bu araziyi sulamak
için 800.bin lira kâfi ise ben şahsan şimdi emir
verir işe başlatırım. Fakat bu büyük bir
projedir. 1964 senesinin sonunda etüdü bitmiş,
projesi hazırlanmış olacaktır. 1963 yılında

(»denekleri konmuş dedikleri meselelerle bu me
selelerin sureti katiyede alâkası olmaması lâzımgelir. Bu 200 bin liralık projeyi bölge
müdürlüğü neden çıkarmıştır. Bununla ilgisi
olmadığı için çıkarmıştır. Arz ederim.
(«Reis Bay elektrik yok, göz gözü görmü
yor, yeter» sesleri.)
BAŞKAN —• Efendim gösterdiğiniz sabır
ve gayretlerden dolayı sizlere teşekkür ede
rim.
Buyurun Saym Ataöv.
ÎIISAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem
arkadaşlarım, yanılan ban değilim, yanılan
Saynı Bayındırlık Bakanımızdır. Çünkü, dik
kat buyururlarsa benim bahsettiğim Elmalı -Ka
ra/göl kurutma projesi değil, Elmalı - Kamgöl'ün bir sn altında kalan sahası vardır, bir
de su dışında kalan sahası vardır. Benim bah
settiğim gölle ilgisi olmıyan ve bir madde ha
linde tasrih edilmiş olan Karagöl sulamasıdır.
Beş Yıllık Plânda 857 bin lira bu ovanın su
lanması için ayrılmıştır. 1963 progarmmda
da iki yüzlün lira tahsisat ayrılmıştır. Kendileri
Kara gölü bütün olarak; ele aldıkları için «857
bin lira ile bu iş bitmez» diyorlar; doğrudur.
B'cm bütün Karagölü ele almıyorum, Karagöl'ün
.su basmıyan sahası üzerindeki kısımlar var.
Bu kısımları tetkik buyursunlar, Saym Ba
kan. Şu anda Bölge Su işleri Müdürlüğü Elma
lı'da tetkiktedir, bunu takdirle karşılıyorum.
S^ym Bakanın benim yanıldığımı, sulanaeak yerlerin göl. sularının işgal ettiği saha
altında olduğunu, ovanın sulanması işinin
bölge sahasından ayrı olduğunu lütfen kabul
buyursunlar. Su altındaki kısım elbette kurutulacaktır. Sonra 1964 porjesi tetkik edilip
neticeye bağlanacak. Bunda, hemfikiriz.
Şu halde, Karayolları Bölge Müdürü El
malı - Fethiye yolunu elindeki haritaya göre
il yolları ağı olarak mütalâa edeceğine göre bu
yol, Fethiye üzerinden mi çalışır, yoksa An
talya, üzerinden mi çalışır şeklinde bir koordi
nasyon yapabilecek mi? Bu yolda, bu şekilde
mütalâa buyururl&rsa bu dâva böylece bitmiş
olur. Hepinizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN —• Sayın Bayındırlık Bakam.
BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKlN
(Ankara) —• Şimdi arkadaşlar, suali tekrar oku
yorum : (Sulama bakımından Elmalı Kara göl'ün
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kurutulması hususunda ne düşünülmektedir?.
Büyük projede bu bölgenin kurutulması yer al
mış mıdır?.)
Cevabım :
1964 plânlama sonunda bitecektir. Beş Yıllık
Plâna, katı bir proje olmadığı için alınmamış
tır.
(îki yüz bin lira sarf edilmiş midir?. Sarf
edilmemiş midir1?)
Cevabım :
Fethiye Elmalı arasındaki muayyen bir kıs
mın proje ile alâkası yoktur. Dolayısiyle sual
le de alâkası olmadığını kendileri de çok iyi bi
lirler.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
Açık oylamaların neticesini okuyorum.
Devlet Orman İşletmelerince ve kereste fabvikalarınca yapılmış olan harcamalara ait 1953,

1954, 1955, 1956, 1957, 1958 ve 1959 yıllan bi
lançoları ile kâr ve zarar hesaplanmn tasdiki
hakkında kanun tasansınm açık oylamasına
(238) arkadaşımız katılmış, 4 çekinser, 5 ret oya
mukabil (229) oyla kanun kabul edilmiş bulun
maktadır. Uğurlu olsun.
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasansınm
acık oylanmasına (230) arkadaşımız katılmış
4 çekinser, 5 ret oya mukabil (221) oyla kanun
kabul edilmiştir. Uğurlu olsun.
Sayın arkadaşlar, elektrik arızasının ne ka
dar devam edeceği meşkûk. Vakit de gecikmiş
olduğundan Birleşimi 19 Eylül 1963 Perşembe
günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi
kapatıyorum.
-»
Kapanma saati : 17,30
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Devlet Orman işletmelerince ve kereste fabrikalannca yapılmış olan harcamalara ait 1953, 1954,
1955, 1956, 1957, 1958 ve 1959 yıllan bilançoları ile kâr ve zarar hesaplarının tasdiki hakkında
kanun tasarısına dördüncü defa verilen oyların sonucu
(Tasarı kabul olunmuştur.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler

:
:
:
:
:

450
238
229
5
4

Oya katılmıyanlar :
Açık üyelikler :

203
9

[Kabul edenler]

.

ADANA
Hasan Aksay
Yusuf Aktimur
Mehmet Geçioğlu
Ahmet Karamüftüoğlu
Ahmet Savrun
İbrahim Tekin
Ahmet Topaloğlu
ADIYAMAN
Mahmut Deniz
AFYON KARAHÎSAR
Halûk Nur Baki
Asım Yılmaz
Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Kerem özcan
Rıza Polat
AMASYA
Mustafa Kemal Karan
İsmail Sarıgöi
Nevzat Şener
ANKARA
Burhan Apaydın
Hüseyin Ataman
Raif Aybar
Nihat Berkkan
Fuat Börekçi
Bülent Ecevit
•Muhlis Ete
ismail Gence
tbrahim Imirzalıoğlu
İhsan Köknel
Mehdi Mıhçıoğlu
Zühtü Pehlivanlı

tlya^Pfîeçkin
Sadrettin Çanga
Ahmet Üstün
Ibıahim öktem
ANTALYA
Ahmet Türkeı
Etem Ağva
Ziya Uğur
ihsan Ataöv
tsmail Yılmaz
Ömer Eken
Baha Cemal Zağra
Rafet Eker
ÇANAKKALE
Hasan Fehmi Boztepe
Ahmet Nihat Akay
Nazmi Keriımoğlu
Burhan Arat
Nihat Su
Süreyya Endik
Şefik
inan
AYDIN
Refet Sezgin
Melâhat Gedik
Mustafa Şükrü Koç
ÇANKIRf
Reşat özarda
Rahmi inceler
tsmet Sezgin
ÇORUM
BALIKESİR
Muzaffer Dündar
öihat Bilgehan
Ne cm i ökten
Ahmet Aydın Bolalk
thsarı Tombuş
Kaya Bulut
DENÎZLÎ
Mdthat Şükrü Çavdar- Sinan Bosna
oğlu
tbrahiım Kocatürk
DİYARBAKIR
Gökhan Evliyaoğlu
Adnan Aral
Ahmet ihsan Kırımlı
Alp Doğan Şen
Mehmet Tiritoğlu
Cihat Turgut
EDÎRNE
Talât Asal
BİLECİK
Süleyman Bilgen
Orhan Tuğrul
Ühami Ertem
BURDUR
'
Fahir Giritlioğlu,
Fethi Çelikbaş '
Nazmi özoğul
Mehmet özbey
Nadir Yavuzkan
ELAZIĞ
Elürrem Müftülü
BURSA
ERZİNCAN
Hikmet Akalın
Hüsamettin Atabeyli
Edip Rüştü Akyürek
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Zeynel Gündoğdu
Naci Yıldırım
ERZURUM
Cevat Dursunoğlu
Gıyaısettin Karaca
Şeraf ettin Konuray
Adnan Şenyurt
Tahsin Telli
ESKİŞEHİR
tbrahim Cem alçılar
Seyfi öz t ürk
Cehalettin Üzer
GAZİANTEP
Muzaffer Canbolat
Ali İhsan Göğüs
Hüseyin Incioğlu
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
Nmuıı ettin Erkmen
Naim Tirali
GÜMÜŞANE
Ne cm eddin Kü ç ük e r
Nuroddin özdemir
HATAY
Ali Muhsin Bereketoğlu
Sekip inal
Saki Zorlu
İÇEL
Mazini r Arıkan
Burhan Bozdoğan
Celâl Kılıç
Sadık Kutlay
İhsan önal
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ÎSPARTA
Ali ihsan Balım
Lokman Başaran
Sadettin Bilgiç
Mustafa Gülcügil
İSTANBUL
Suphi Baykam
Ferruh Bozbeyli
Ratip Tahir Burak
Ömer Zekâi Dorman
Orhan Eyüboğlu
Fahrettin Kerim Gökaj
Ali Coşkun Kırca
Ahmet Oğuz
Sahabettin Orhon
Vahyi Özarar
tsmail Hakkı Tekinel
Hüsamettin Tiyanşan
Reşit Ülker
Sabri Vardarlı
Malik Yolaç
İZMİR
Şükrü Akkan
Şeref Bakgık
Ali Naili Erdem
Ziya Hanhan
Nihat Kürşat
Mustafa Uyar
Lebit Yurdoğlu
KARS
Hasan Erdoğan
Kemal Güven
Kemal Kaya
Kemal Okyay
Sırrı öktem
Rıza Yalçın
KASTAMONU
ihsan Şeref Dura
KAYSERt
Abdülhalim Araş
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Mehmet Göker
MARDİN
Hüsamettin Gümüşpala Şevki Aysan
Vedat Âli Özkan
Vahap Dizdaroğlu
Mehmet Sağlara.
Talıât Oğuz
Bahri Yazır
MUĞLA
Mehmet Yüceler
Hilmi Baydur
Cevdet Oslkay
KIRKLARELİ
MUŞ
Abdurrahman Altuğ
Sami
öztürk
Hasan Tahsin Uzun
NEVŞEHİR
KIRŞEHİR
Ramazan Demirsoy
Ahmet Bilgin
NÎÖDE
KOCAELİ
Mehmet Altınsoy
Sahabettin Bilgisu
ORDU
Nihat Erim
Refet Afcsoy
Hâldan Kısayol
Ata Bodur
KONYA
Ferda Güley
Ahmet Gürkan
Arif Hikmet Onat
Ömer Kart
Ata Topaloğlu
Abdüssamet Kuzucu
RİZE
F akili özlen
Erol YıLmaz Akçal
Vefa Tanır
Cevat Yalçın
Sait Sına Yücesoy
SAKARYA
KÜTAHYA
Nuri Bayar
Ali Erbek
Hami Tezkan
Rauf Kıray
SAMSUN
Sezai Sarpaşar
Nurettin Ceritoğlu
MALATYA
Fevzi Ceylân
Ahmet Fırat
Bahri
Cömert
MANİSA
tlyas
Kılıç
Neriman Ağaoğlu
SÜRT
Süleyman Çağlar
Şevket Raşit Hatipoği 1 Süreyya öner
SİNOP
Yakup Kadri KaraosMahmut Alicanoğlu
manoğlu
Cemil Karahan
Nusret Köklü
Haşim T a n
Hilmi Okçu
SİVAS
Yakup Yakut
Adil Alltay
Nahit Yenişelhirlioğlu
Rahmi Çelteıkli
MARAŞ
ibrahim Göker
Kemali Bayazıt

Rahmi Günay
Güner Sarısözeö
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Turhan Kut
Hayri MumcuoğJu
Orhan öztralk
TOKAT
H. Ali Diaman
Mehmet Kazova
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Elkrem Dikmen
Nazmi ökten
Ahmet Şener
TUNOELİ
Fethi Ülkü
TJRFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Bekir Sami Karahatıh
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
ibrahim Bulanalp
VAN
ihsan Bedirhanoğlu
YOZGAT
tsmail Hakkı Akdoğan
Mustafa Kepir
Turgut Nizaımoğlu
Veli Uyar
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak
Kenan Esengin
Ramiz Karakaşoğlu
Sadık Tekin Müftüoğlu
Mehmet Ali Pestilci
Yusuf Ziya Yücebilgin

[Reddedenler]
ARTVİN
Sabit Osman Avcı

DENİZLİ

BOLU
Turgut Çulha

Mehmet Çobanoğlu

MUĞLA
Adnan Akarca
İlhan Tekinalp

[Çekinserler]
ADIYAMAN
Me'hımet özbay

AĞRI
Nevzat Güngör

ARTVİN
Nihat Ata
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HATAY
Bahri Bahadır
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[Oya hatılmtyanlar]
ADANA
Ali Bozdoğanoğlu
Kasım Gülek
Melih Kemal Küçüktepepınar
Cavit Oral
Kemal Sarıibrahimoğlu

BOLU
Zeki Baltacıoğlu
Ahmet Çakmak
Kemal Demir
Kâmil înal (î.)
Fuat Ümit
BURSA
Ekrem Pa'ksoy
ADIYAMAN
Cevdet Perin
Arif Atalay
Mustafa Tayyar
Ali Turanlı
ÇANKIRI
AFYON KARAHİSAR
Kâzım Arar
Veli Başaran
Şaban Keskin
Kasan Dinçer (B.)
Nurettin
Ok (Bşk. V.)
Şevki Güler
ÇORUM
Mehmet Turgut
Nuri Ahıskalıoğlu
AMASYA
Kesat Arpacıoğlu (t.) Abdurrahman Güler
Hilmi incesulu
ANKARA
Faruk
Küreli (î.)
îsmail Rüştü Aksal
BENİZLİ
Osman Bölükbaşı
Mustafa Kemal Brko- îsmail Ertan
Hüdai Oral
van
İbrahim Sıtkı Hatip- Remzi Şenel
Atıf Şohoğlu
oğlu
Emin Paksüt
Ferhat Nuri Yıldırım
Abdülhak Kemal Yörük
(B.)
ARTVÎN
Saffet Eminağaoğlu
AYDIN
Orhan Apaydın
Hilmi Aydınçer
Nedim Müren
BALIKESİR
Fennî Islimyeli
Cevat Kanpulat
Süreyya Koç
BILEÖÎK
Sadi Binay
BİNGÖL
M. Sıddık Aydar
Halit Rıza Ünal
BÎTLIS
Nafiz Giray
Müştaik Okumuş (î.)

DİYARBAKIR
Şehmus Arslan
Yusuf Azizoğlu (B.)
Hilmi Güldoğan
Reeai lskenderoğlu ,
Vefik Piriçcioğlu (B.)
ELAZIĞ
Nuretin Ardıçoğlu (B.)
Naci Güray
Ömer Faruk Sanaç
Kemal Satir
ERZİNCAN
Sadık Perinçek
ERZURUM
Ertuğrul Akça
Turhan Bilgin
Nihat Diler

Kudret Mavitan
Mithat San
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Ali Cüce oğlu
İbrahim Etem Kıhçoğlu (I.)
Ali Köymen
GÜMÜŞANE
Halis Bayramoğlu
Sabahattin Savacı
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Abdullah Çilli
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
İÇEL
Mehmet Ali Arslan
Vahya Dermancı
İSTANBUL
İbrahim Abak
Ziya Altınoğlu
Cihad Baban
Mahmut Rıza Bertan

(î.)
Nurettin Bulak
Talisin Demîray
Saadet Evren
Muhiddin Güven (î.)
Hilmi Oben
Oğuz Oran (î.)
Naci öktenı (1.)
llhami Sansar (B.)
Selim Sarper
Abdurrahman Yazgan

d.)

Zeki Zeren
İZMİR
Osman Sabri Adal
Mehmet Ali Aytag
Muzaffer Döşemeci
ESKİŞEHİR
Arif Ertunga
Şevket Asbuzoğlu
Ertuğrul Gazi Sakarya <Ragıp Gümüşpala (1.)
îhsan Gürsan
Azriz Zeytinıoğlu
Saim Kaygan
GAZİANTEP
Necip Mirkelamoğlu
Osman Orhan Bilen

Şinasi Osma
Kadri özek
KARS
Neeımettin Akan
Lâtif Aküzüm (î.)
Bahtiyar Vural
KASTAMONU
Avni Doğan
Ftthi Doftaafty
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
Ali özdikmenU
îsmail Hakkı Yılanlıoğlu (î.)
KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu (B.)
KIRKLARELİ
Mehmet Alâeddin Eriş
Fikret Filiz
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
Halil özmen
KOCAELİ
Süreyya Sofuoğlu (î.)
KONYA
Kemal Ataman
Selçuk Aytan
îrfan Baran
îhsan Kabadayı
Kadircan Kaflı (t)
Mekki Keskin
(Bşk. V.)
Rüştü özal
Fakih özfakih (î.)
Faruk Sükan (î.)
Cahit Yılmaz (î.)
KÜTAHYA
Ahmet Bozbay (î.)
Mehmet Kesen
Sadrettin Tosbi
MALATYA
H. Avni Akşit
Nurettin AkyaH
Mehmet Delikaya (î.)
İsmet İnönü
(Başbakan)
Halit Ziya ÖA*m

M. Meclisi

B : 139 18.9.1963 O :1

MANİSA
Muammer Erten
Hurrem Kubat

Haydar Özalp
Ruhi Soyer
Oğuzdemir Tüzün

MARAŞ
Kemal Bağcıoğlu
Hasan Fehmi Evliya
Ali Hüclayioğlu
Enver Kaplan
Adnan Karaküçük

ORDU
Yusuf izzettin Ağaoğlu
Orhan Naim Hazinedar

MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
Esat Kemal Aybar
Seyfi Güneştan
MUĞLA
Turan Şahin
MUŞ
Sait Mutlu
NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Asım Eren

SİNOP
Mustafa Kaptan

(t.)
Sadi Pehlivanoğlu
RİZE
Arif Hikmet Güner
Fuad Sirmen (Başkan)
SAKARYA
Burhan Akdağ
Ekrem Aliean (B.)
Muslihittin Gürer
Yusuf Ulusoy
SAMSUN
Ali Fuat Alışan
Mehmet Başaran
Kâmran Evliyaoğlu
Fevzi Geveci
Hâmdt Kiper

Hüseyin Özalp (î. Ü.)
Osman Şahinoğlu
SÜRT
Cevdet Aydın
Hayrettin özgen
Adil Yaşa

SİVAS
Sebati Hastaoğlu
Ahmet Kangal (î.)
Cevad Odyakmaz
Reşat Turhan
Mahmut Vural
TEKİRDAĞ
Fethi Mahramlı
TOKAT
Sabahattin Baybura
Zeyyat Kocamemi (1.)
Reşit önder
Bekir Şeyhoğlu
Ali Rıza Ulusoy (t.)

IAçık üyelikler]
Manisa
Muş
Trabzon
Zonguldak

Aydın
Erzurum
Hatay
İstanbul

Ye'kûı

Kocaeli

••+

H*>'"* ••!»»»••-•»'

TRABZON
Selâhattiu Güven
Kâmuran Ural
Ali Rıza Uzuner
Zeki Yagtmurdereli
TUNCELİ
Vahap Kışoğlu
URFA
Kemal Badıllı
Kadri Eroğan
Sabri Kılıç
Celâl öncel
UŞAK
Ahmet Tahtakılıç
VAN
Muhlis Görentaş (î. Ü.)
Şükrü Kösereisoğlu
YOZGAT
îsmet Kapısız
Celâl Sungur (Î.Ü)
ZONGULDAK
Feyzi Fırat (î.)
Suphi Konak
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1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanuna ikinei defa verilen
oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekiıiserler
Oya katılmıyanlar
Agık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:

450
230
221
5
4
211
9

[Kabul edenler]
ADANA
Yusuf Aktimur
Mehmet Geçioğlu
Ahmet Karamüf tüoğlu
Ahmet Savrun
ibrahim Tekin
Ahmet Topaloğlu
ADIYAMAN
Mahmut Deniz
Mehmet özbay
AFYON KARAHÎSAR
Halûk Nur Baki
Asım Yılmaz
Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Kerem özean
Rıza Polat
AMASYA
Mustafa Kemal Karan
ismail Sarıgöz
Nevzat Şener
ANKARA
Hüseyin Ataman
Rayif Aybar
Nihat Berkkan
Fuat Börekçi
Bülent Ecevit
Muhlis Ete
ismail Gence
ibrahim Imirzalıoğlu
ihsan Köknel
Mehdi Mıhçıoğlu
Zühtü Pehlivanlı
Ilyas Seçkin
Ahmet Üstün

ANTALYA
Eteni Ağva
ihsan Ataöv
Ömer Eken
Rafet Eker
Hasan Fehmi Boztepe
Nazmi Kerimoğlu
Nihat Su
ARTVİN
Nihat Ata
Sa'bit Osman Avcı
AYDIN
Orhan Apaydın
Melâhat Gedik
Mustafa Şükrü Koç
Reşat özarda
ismet Sezgin

I
BURSA
I Hikmet Akalın
I Edip Rüştü Akyürek
I Sadrettin Çanga
I ibrahim ö'ktem
I Ahmet Türkel
I Ziya Uğur
I ismail Yılmaz
I Baha Cemal Zağra
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Burhan Arat
Süreyya Endik
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Rahmi inceler
ÇORUM
Nccmi öklten
DENİZLİ
I Sinan Bosna
I Mehmet Çobanoğlu
ibrahim Koeatürk

BALIKESİR
Cihat Bilgehan
Ahmet Aydın Bolak
Kaya Bulut
Mithat Şükrü ÇavdarDİYARBAKIR
oğlu
Adnan Aral
Gökhan Evliyaoğlu
Alp Doğan Şen
Ahmet ihsan Kırımlı
EDİRNE
Mehmet Tiritoğlu
Talât Asal
Cihat Turgut
Süleyman Bilgen
BİLECİK
Ilhami Ertem
Orhan Tuğrul
Fahir GiritlioğlU
BOLU
Nazmi özoğul
Turgut Çulha
ELAZIĞ
BURDUR
Hürrem Müftügil
Fethi Çelikbaş
Mehmet özbey
ERZİNCAN
Nadir Yavuzkan
Hüsamettin Atabeyli
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Zeynel Gündoğdu
Naci Yıldırım
ERZURUM
Cevat Dursunoğlu
Gıyasettin Karaca
Şerafettin Konuray
Adnan Şenyurt
Tahsin Telli
ESKİŞEHİR
ibrahim Cemalcılar
Seyfi öztürk
Celâlettin Üzer
GAZİANTEP
Muzaffer Canbolat
Ali ihsan Göğüs
Hüseyin Incioğlu
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
Naim Tirali
GÜMÜŞANE
Necmeddin Küçüker
Nurjeddin özdemir
HATAY
Ali Muhsin Bereketoğlu
Sekip inal
Saki Zorlu
İÇEL
Celâl Kılıç
Sadık Kutlay
ihsan önal
İSPARTA
Ali ihsan Balım
Lokman Başaran
Sadettin Bilgiç
Mustafa GülcügU
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İSTANBUL
Suphi Baykam
Ferruh Bozbeyli
Ratip Tahir Burak
Ömer Zekâi Dorman
Orhan Eyüboğlu
Fahrettin Kerim Gökay1
Ali Coşkun Kırca
Sahabettin Orhon
Vahyi özarar
ismail Hakkı Tekinel
Hüsamettin Tiyansan
Reşit Ülker
Sabri Vardarlı
Malik Yolaç
İZMİR
Şükrü Akkan
Şeref Bakşık
Ali Naili Erdem
Ziya Hanhan
Nihat Kürş at
Mustafa Uyar
Lebit Yurdoğlu
KARS
Hasan Erdoğan
Kemal Güven
Kemal Kaya
Kemal Okyay
Sırrı ö'ktem
Rıza Yalçın
KASTAMONU
İhsan Şeref Dura
KAYSERİ
Abdülhalim Araş
Mehmet Göker
Vedat Âli Özkan
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MARDİN
Şevki Aysan
Vahap Dizdaroğlu
Talât Oğuz
MUĞLA
Hilmi Baydur
Cevdet Oskay
İlhan Tebinalp
NEVŞEHİR
Ramazan Demirsoy
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
KONYA
ORDU
Ahmet Gürkan
Refet Aksoy
Ömer Kart
Ata Bodur
Abdüssamet Kuzucu
Ferda Güley
Fakih Özlen
Arif Hikmet Onat
Vefa Tanır
Ata Topal oğlu
Sait Sına Yüeesoy
RİZE
KÜTAHYA
Erol Yılmaz Akçal
Ali Erbek
Cevat Yalçın
Rauf Kıray
SAKARYA
Sezai Sarpaşar
Nuri Bayar
Hami Tezkan
MALATYA
SAMSUN
Ahmet Fırat
Nurettin Ceritoğlu
MANİSA
Fevzi Ceylân
Neriman Ağaoğlu
Süleyman Çağlar
Bahri Cömert
Şevket Raşit Hatipoğlu llyas Kılıç
Yakup Kadri KaraosSÜRT
manoğlu
Süreyya öner
Nusret Kö'klü
SİNOP
Hilmi Okçu
Mahmut Alicanoğlu
Yakup Yakut
Cemil Karahan
Nahit Yenişehirlioğlu
Haşim T a n
MARAŞ
SİVAS
Kemali Bayazıt
Adil Altay
Mehmet Sağlam
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Abdurrahman Altuğ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHÎR
Ahmet Bilgin
KOCAELİ
Sahabettin Bilgisu
Nihat Erim
Hâldan Kısayol

Rahmi Çeltekli
ibrahim Göker
Rahmi Günay
Güner Sarısözen
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Turhan Kut
Hayri Mumcuoğlu
Orhan öztrak
TOKAT
Mehmet Kazova
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Ekrem Dikmen
Nazmi ökten
Ahmet Şener
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Bekir Sami Karahanlı
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
İbrahim Bulanalp
VAN
İhsan Bedirhanoğlu
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
Mustafa Kepir
Turgut Nizamoğlu
Veli Uyar
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak
Ramiz Karakaşoğlu
Sadık Tekin Müftüoğlu
Mehmet Ali Pestilci
Yusuf Ziya Yücebilgin

(Reddedenler/
ADANA
Hasan Aksay

ÇORUM
Muzaffer Dündar
İhsan Tombuş

KAYSERİ
Hüsamettin Gümüşpala

MUŞ
Sami öztürk

[Çekinserler]
AĞRI
Nevzat Güngör

HATAY
Bahri Bahadır

MUĞLA
Adnan Akarca
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TOKAT
H. Ali Dizman

M. Meclisi
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[Oya katılmıyanlar]
ADANA
BOLU
Ali Bozdoğanoğlu
Zeki Baltacıoğlu
Kasım Gülek
Ahmet Çakmak
Melih Kemal Küçükte- Kemal Demir
pepmar
Kâmil İnal (t.)
Cavit Oral
Fuat Ümit
Kemal Sanibrahimoğlu
BURSA
ADIYAMAN
Ekrem Paksoy
Arif Atalay
Cevdet Perin
Ali Turanlı
Mustafa Tayyar
ÇANAKKALE
AFYON KARAHİSAR
Şefik İnan
Veli Başaran
ÇANKIRI
Hasan Dinçer (B.)
Kâzım Arar
Şevki Güler
Şaban Keskin
Mehmet Turgut
Nurettin Ok (Bşk. V.)
AMASYA
ÇORUM
Reşat Arpacıoğlu (î.)
Nuri Ahıskalıoğlu
ANKARA
Abdurrahman Güler
İsmail Rüştü Aksal
Hilmi İncesulu
Burhan Apaydın (1.)
Faruk Küreli (1.)
Osman Bölükbaşı
DENİZLİ
Mustafa Kemal Erkoİsmail Ertan
van
İbrahim Sıtkı Hatip- Hüdai Oral
Remzi Şenel
oğlu
Atıf Şohoğlu
Emin Paksüt
Ferhat Nuri Yıldırım
DİYARBAKIR
Abdüılhak Kemal Yö
Şehmus Arslan
rük (B.)
Yusuf Azizoğlu (B.)
Hilmi Güldoğan
ARTVİN
Recai îskenderoğlu
Saffet Eminağaoğlu
Vefik Pirinçcioğlu (B.)
AYDIN
ELAZIĞ
Hilmi Aydmçer
Nurettin Ardıçoğlu (B.)
Nedim Müren
Naci Güray
BALIKESİR
Ömer Faruk Sanaç
Fennî Islimyeli
Kemal Satır
Cevat Kanpulat
ERZİNCAN
Süreyya Koç
Sadık Perinçek
ERZURUM
BİLECİK
Ertuğrul Akça (1.)
Sadi Binay
Turhan Bilgin
BİNGÖL
Nihat Diler
M. Sıddık Aydar
Halit Rıza Ünal
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
BİTLİS
Ertuğrul Gazi Sakarya
Nafiz Giray
Aziz Zeytinoğlu
Müştak Okumuş (1.)

GAZİANTEP
Osman Orhan Bilen
Kudret Mavitan
Mithat San
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
Nizamettin Erkmen.
İbrahim Etem Kılıçoğlu

(î.)
Ali Köymen
GÜMÜŞANE
Halis Bayramoğlu
Sabahattin Savacı
HAKKARİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Abdullah Çilli
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
İÇEL
Mazhar Arıkan
Mehmet Ali Arslan
Burhan Bozdoğan
Yahya Dermancı
İSTANBUL
İbrahim Abak
Ziya Altınoğlu
Cihad Baban
Mahmut Rıza Bertan

(î.)
Nurettin Bulak
Tahsin Demiray
Saadet Evren
Muhiddin Güven. (1.)
Hilmi Oben
Ahmet Oğuz (B.)
Oğuz Oran (I.)
Naci öktem (t.)
Ilhami Sancar (B.)
Selim Sarper
Abdurrahman Yazgan

(t)
Zeki Zeren
İZMİR
Osman Sabri Adal
Mehmet Ali Aytaş
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Muzaffer Döşemeci
Arif Ertunga
Ragıp Günıüşpala (1.)
İhsan Gürsan
Saim Kaygan
Necip Mirkelâmoğlu
Şinasi Osm a
Kadri özek
KARS
Necmettin Akan
Lâtif Aküzüm (1.)
Bahtiyar Vural
KASTAMONU
Avni Doğan
Fethi Doğançay
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
Ali özdikmenli
İsmail Hakkı Yılanlıoğhı

(t)
KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu (B.)
Bahri Yazır
KIRKLARELİ
Mehmet Alâeddin îîriş
Fikret Filiz
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
Halil Özmen
KOCAELİ
Süreyya Sofuoğlu (1.)
KONYA
Kemal Ataman
Selçuk Aytan
İrfan Baran
İhsan Kabadayı
Kadircan Kaflı (1.)
Mekki Keskin
(Bşk. V.)
Rüştü özal
Fakih Özfakih
Faruk Sükan ( t )
Cahit Yılmaz (1.)
KÜTAHYA
Ahmet Bozbay (1.)
Mehmet Kesen
Sadrettin Tosbi

M. Meclisi
MALATYA
H. Avni Akşit
Nurattin Akyurt
Mehmet Delikaya (1.)
İsmet İnönü
(Başbakan)
Halit Ziya Özkan
MANİSA
Muammer Erten
Hurrem Kubat
MARAŞ
Kemal Bağcıoğlu
Hasan Fehmi Evliya
Ali Hüdayioğlu
Enver Kaplan
Adnan Karaküçük
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
Esat Kemal Aybar
Seyfi Güneştan
MUĞLA
Turan Şahin
MUŞ
Sait Mutlu
NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
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Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Asım Eren
Haydar Özalp
Ruhi Soyer
Oğuzdemir Tüzün

Fevzi Geveci
Hâmit Kiper
Hüseyin Özalp (î. Ü.)
Osman Şahinoğlu

(t).

SİVAS
Sebati Hastaoğlu
Ahmet Kangal (1.)
Cevad Odyakmaz
Reşat Turhan
Mahmut Vural

SİİRT
Cevdet Aydın
Hayrettin özgen
ORDU
Yusuf İzzettin Ağaoğlu Adil Yaşa
SİNOP
Orhan Naim Hazinedar
Mustafa
Kaptan
Sadi Pehlivanoğlu
RİZE
Arif Hikmet Güner
Fuad Sirmen (Başkan)

SAKARYA
Burhan Akdağ
Ekrem Alican
(B.)
Muslihittin Gürer
Yusuf Ulusoy
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Mehmet Başaran
Kâmran Evliyaoğlu

Aydın

TEKİRDAĞ
Fethi Mahramlı
TOKAT
Sabahattin Baybura
Zeyyat Kocamemi (î.)
Reşit önder
Bekir Şeyhoğlu
Ali Rıza Ulusoy (î.)

[Açık üyelikler]
ı
Manisa
Muş
Trabzon
Zonguldak

Erzurum
Hatay
İstanbul
Kocaeli

Yekûn

>>€»-

TRABZON
Salâ'hattin Güven
Kâmuran Ural
Ali Rıza Uzuner
Zeki Yağmurdereli
TUNCELİ
Vahap Kjşoğlu
Fethi Ülkü
URFA
Kemal Badıllı
Kadri Eroğan
Sabri Kılıç
Celâl öncel
UŞAK
Ahmet Tahtakılıç
VAN
Muslih Görentaş (l.Ü.)
Şükrü Kösereisoğlu
YOZGAT İsmet Kapısız
Celâl Sungur (1. Ü.)
ZONGULDAK
Kenan Esengin
Feyzi Fırat
Suphi Konak

Mîllet Meciisî

GÜNDEMI
YÜZ OTUZDOKUZUNCU BİRLEŞİM
18 . 9 . 1963 Çarşamba
Saat : 15,00
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Çanakkale Milletvekili Şefik tnan'm,
Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nunu teklifinin havale edilmiş olduğu içişleri,
Sanayi, Basın - Yayın ve Turizm, Ticaret ve
Plân komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden
kurulu Geçici bir Komisyonda görüşülmesine
dair önergesi (4/257)
B • ÎKINCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER
X I . — Devlet Orman işletmelerince ve ke
reste fabrikalarınca yapılmış olan harcamalara
ait 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 ve 1959
yılları bilançoları ile kâr ve zarar hesaplarının
tasdiki hakkında kanun tasarısı (3/88, 3/93,
3/97, 3/110, 3/124, 3/166, 3/340) (S. Sayısı :
367)
X 2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/509) (S. Sayısı : 398)

n
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Öiler'in,
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515)
2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret
Bakanından sözlü sorusu (6/519)
8. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, 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. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Gazipaşa ovasındaîd akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 6. — 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)
7. — 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 durumlarma dair,. Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591)
8. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmenli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, içişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593)
9. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmenli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594)
10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesiz'in, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un" Piraziz PTT
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598)
.11. — 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)
12. — Edirne Milletvekili Hhami 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)
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13.'— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu
(6/607)
14. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu
(6/608)
15. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609)
16. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (8/610)
17. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün,
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması, hususunda ne
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu. (6/611)
18. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu,
(6/613)
19. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614)
20. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615)
21. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616)
22. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un,
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan
boykot olayının, basında belirtUen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Mfflî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617)
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23. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm,
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/618)
24. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde
kalan bir kısım arazinin istimlak bedellerinin
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619)
25. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in,
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmalarm tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/620)
26. — Çankırı Milletvekili Rahmi tnceler'in,
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621)
27. — 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)
28. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, il
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu
(6/623)
29. — Siirt Milletvekili Süreyya Önerin,
Kurtalan*, Beşiri, Batman ve Sinan mmtakalarındâ ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624)
30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
lim ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu
(6/625)
31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Edirne Hinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu
(6/626)
32. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'ın, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu
(6/027)

33. — İsparta Milletvekili Ali İhsan 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)
34. — 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)
35. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiğine ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu
(6/630)
36. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, 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)
37. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632)
38. — 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)
39. — 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)
40. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, pancar fiyatlarının artırılman hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından
sözlü sorusu (6/635)
41. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, hububatın bugfünkü satış fiyatiyle ilerde
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark
olup olmıyacağlna dair Ticaret Bakanından söz
İti sorusu (6/636)
42. — Eskişehir Milletvekili Delâlettin Uzer'in, tarımsal planlamaya yarar bir harita veya

raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım
Bakanından sözlü sorusu (6/637)
43. — 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)
44. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un,
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639)
45. — Giresun Milletvekili Nizametin Erkmen'in, Görele Kaymakamı Babür Ünsal'ın
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640)
46. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'ın, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641)
47. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından
sözlü sorusu. (6/642)
48. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından
sözlü sorusu. (6/643)
49. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu.
(6/644)
50. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın,
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu.
(6/645)
51. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup
bulunan, Giresun merkezi ilçelerinde görevli
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/646)
- 52. — Bolu,Milletvekili Turgut Çulha'nın,
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647)
53. — 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-
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65. — Hatay Milletvekili Saki Zorİu'nun,
in önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. I
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
(6/648)
nin sebeplerine ve sporcuların durumuna dair
54. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/660)
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair
66. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649)
Altuğ'un, Kırklareli ili dahilinde, tabu âfetler55. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın,
den zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edi
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
len evlerin maliyetinin rayiç fiyatından fazla
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
olup olmadığına dair Bayındırlık ve İmar ve
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla
İskân
Bakanlarından sözlü sorusu (6/861)
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
İmar ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/650)
67. — Tekirdağ Milletvekili Turnan Kut'un,
56. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in,
Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacına ve
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
bunu imal eden fabrika sayısına dair Sanayi ve
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/662)
Bakanından sözlü sorusu (6/651)
68. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'57. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
nun, Emniyet G-enel Müdürü ihsan Araş'in gö
dar'ın, Çorum İlinde, Devlet Su İşlerine taal
revinden alınması sebebine dair içişleri Baka
lûk eden, hangi yatırımlara başlandığına dair
nından sözlü sorusu (6/663)
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/652)
69. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza
58. — Eskişehir Milletvekili Aziz ZeytinoğBertan'ın, hazırlanmakta olan 1964 malî yılı
lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin
bütçesiyle eski emekli, dul ve yetimlerin ay
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının
lıklarına bir zam yapılmasının düşünülüp dü
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba- I
şünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu
kanından sözlü sorusu (6/653)
(6/664)
59. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ70. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lu'nun, Seçim Kanunlarının kabulü münasebe
lardan alınan ücretlere dair Ulaştırma Baka
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas
nından sözlü sorusu (6/654)
raflarının nereden ödendiğine dair İçişleri Ba
60. — istanbul Milletvekili Mahmut Rıza
kanından sözlü sorusu (6/665)
Bertan'm, Basın ilân Kurumuna alman memur
71. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm,
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti4353
sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
değiştirilmesinin
düşünülüp düşünülmediğine
rusu (6/655)
dair
Maliye
Bakanından
sözlü sorusu (6/666)
61. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ72. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm,
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevleBilecik
ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair içiş
lanması
sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656)
sorusu
(6/667)
62. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ73. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'lu'nun, Avrupa'daki işçilerimizin gönderdikleri
nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan şed
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen
çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından
rusu (6/657)
sözlü
sorusu (6/668)
= 63. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, şeker pancarı fiyatlarının artırılıp artırıla74. —- Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'mıyacağına dair Sanayi ve Ticaret Bakanından
nun, Meriç nehri üzerinde inşası düşünülen köp
sözlü sorusu (6/658)
rü şeddeleri proje işinin itmam edilip edilmedi
64. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün,
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu.
İstanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
(6/669)
maması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından
75. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'sözlü sorusu (6/659)
| nun, Tekirdağ İpsala hudut yolunun inşaatının

- 5 ne âftman bitirileceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/670)
76. — Edirne Milletvekili Fahir Giritloğlu'nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına-dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671)
77. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nunr Edirne ilinde süt endüstrisi kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/672)
78. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in,
çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele
olarak verilmesi ve mallarının daha seri alınmasi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/673)
79. —- Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in,
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap
hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi ted
birler alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu. (6/674)
80. — Ankara Milletvekili İbrahim tmirzalıoğlu'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)
81. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676)
82. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'un, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce
satmalınmasına karar verilen 33 dizel lokomo
tifi için kaç firma tarafından teklif verildiğine
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/677)
83. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in,
Çamİfdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ
yini işinde bir şikâyet bulunup bulunmadığına
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678)
84. — Ankara Milletvekili İbrahim Imirzalıoğlu'nun, mevcut çelik siloların durumuna ve
arazi üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hu
bubat miktarına dair Ticaret Bakanından sözlü
sorusu (6/679)
85. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkez
lerim)! 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 (6/080)
86. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'nun, Örfi idarenin kısaltılmasının veya bir
daha uzatılmamasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/681)
87. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın,
komünistlerle bâzı aşın solcu unsurların bozucu
ve bölücü faaliyetleri karşısında her hangi bir
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/682)
88. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık satış Koo
peratifi seçim sonucu hakkında Bakanlıkça itti
haz edilen kararın mevzuata uygun bulunup
bulunmadığına dair Ticaret Bakanından sözlü
sorusu (6/683)
89 .— Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın,
Devlet Demiryollarmca ihale ile satınalman lo
komotiflerin alış bedellerine ve ihaleye kaç fir
manın katıldığına dair Ulaştırma Bakanından
sözlü sorusu (6/684)
90. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un,
Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret Lisesi
nin il merkezinde açılması sebebine dair Millî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/685)
91. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açı
lan kampların sayısına ve açılış gayesine dair
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/686)
92. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, pamuk ihracatının işlenmiş olarak yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/687)
93. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına zam ya
pılmasının dsşünülüp düşünülmediğine dair
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/688)
94. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un, Orman Genel Müdürlüğünün tatbik
etmekte olduğu siter usulünün tatbikatına dair
Tarım- Bakanından sözlü sorusu (6/689)
95. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm,
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)

96. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'mn, Gemlik İlçesinin Umurbey köyünde Ziraat
Bankasınca yaptırılan evlerin köylülerin istifa
desine terk edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/691)
97. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, NATO borularının geçtiği arazi bedel
lerinin verilmeyişi sebeplerine dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/692)
98. — 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)
99. — 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)
100. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın,
Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mah
kûm edilen Kemal Serdaroğlu'nun cezaevinde
ki durumuna dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/695)
101. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan yol ve
köprülerin inşası ile meyva ve bağları âfetten
zarar görenlere yardım yapılması # hususunda
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Bayındırlık
Bakanlarından sözlü sorusu (6/696)
102. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarım önlemek ve meskenleri yıkılan halka
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne
dair İmar ve îskân ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/697)
103. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in,
Niğde İlinin 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)
104. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ili Merkez Devlet Hastanesi ile İl Sağlık
Müdüründen vâki şikâyetler hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanından sözlü sorusu (6/699)
105. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, el
ma tarımının himayesi ve bir ihraç malı hali
ne getirilmesi için ne gibi tedbirler alındığına

dair, Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/700))
106. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Beş
Yıllık Plâna kabul edilmiş olan himaye ana
prensibi ve millî petrolün korunması hususun
da ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi ve
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/701)
107. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in,
halkın ucuz fiyatla motopomp temini hususun
da ne gibi tedbirler alınacağına dair, Sanayi ve
Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/702)
108. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in,
Hirfanlı Barajı santralinden getirilecek olan
elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de istifade
ettirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/703)
109. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/704)
110. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, Karadeniz bölgesine turistik bakımdan önem
verilmemesi sebebine dair Turizm ve Tanıtma
Bakanından sözlü sorusu (6/705)
111. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, İkizdere Hidro - Elektrik Santralinin türbin
leri hakkında Sanayi ve İmar ve İskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/706)
112. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, Trabzon'un, Of kazasına İkizdere Hidro Elektrik santralinden elektrik verilmesinin ta
mamlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve
İmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu
(6/707)
113. —- Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm,
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün faa
liyetlerine dair, Dışişleri Bakanından sözltt so
rusu. (6/708)
114. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un,
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir dergide
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, İçişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/709)

m
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI.
KILAN İŞLER
X 1. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in,
5 . 1 . 1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek
madde eklenmesine ve bu kanunun 14 ncü mad-
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desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili Fakih özfakih ve Edirne Milletvekili îlhami -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 (1/402, 2/368, 2/413,
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi :
15 . 7 .1963]
2. — Danıştay kanunu tasarısı 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]
3. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasarısı
' ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Malî
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi 've Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529)
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17 . 8 .1963]
4. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine
dair kanun tasarısı hakkında C. 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 İŞLĞR
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 . 1 9 6 3 ]
2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca,
Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek, Sivas
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın'ın, Millet Meclisi
İçtüzüğü teklifi ve Anayasa Komisyonu rapo
ru (2/379) (S. Sayısı: 346) [Dağıtma tarihi :
20. 8.1963]
3. ~ Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi 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 olasılara mebdei maaş de
recelerinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları-raporları
(2/166) (S. Sayısı: 372) [Dağıtma tarihi:
2 . 9 . 1963]
4. — 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) (Ş. Sayısı : 375) [Dağıtma tarihi :
3 . 9 . 1963]
5. — C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardım
cı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali
İhsan Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vefik
Pirinçcioğlu ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve C. Senatosu İzmir Üyesi Nev
zat özerdemli ve Giresun Milletvekili Naim
Tirali 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]
6. — İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş
kadroları Kanununa ek kanun tasarısına dair
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler
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]
7. — 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 kanun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328)
(S. Sayısı: 381) [Dağıtma tarihi : 5.9.1983]
8. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in,
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek
kânun teklifi ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine ve üç arkadaşının, 5434 sayılı
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T. C. Emekli* Sandığı Kanununa k 7242 sayılı
Kanunun muvakkat maddelerinin değiştirilmesi
hakkında kanun tekliflerine dair C. Senatosu
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/24, 2/207; C. Se
natosu 2/66) (S. Sayısı : 215 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 9 .1963]
9. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Ekrem
Tüzemen'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyo
nunun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki
43 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporları (M. Meclisi 4/5, 0. Senatosu 4/18)
<S. Sayısı : 386) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963]
10. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa bir geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısına dair Cumhuriyet
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/100; C. Senatosu 1/200) (S. Sayısı : 121 e
ek) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963]
11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat Öztürkçine'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli
Sandığı Kanununa bir madde ile 32 ve 47 nci
maddelerine birer fıkra ilâvesine dair kanun
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları ve içişleri Komisyonunun
mütalâası
(2/126) (S. Sayısı : 390) [Dağıtma tarihi :
14 . 9 .1963]
12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Özel Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221)
(S. Sayısı : 391) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963]
13. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun
12 nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân Komisyonları raporları (2/148)
(S. Sayısı : 392) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963]
14. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve

Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı:
393) [Dağıtma tarihi : 14.9.1963]
15. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvak
kat madde eklenmesine dair kanun teklifi ve
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/268)
(S. Sayısı : 394) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963]
16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları
raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma
tarihi : 14 . 9 .1963]
17. — Samsun Milletvekili Ilyas Kıflıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve
Plân komisyonları raporları ve Millî Eğitim Ko
misyonunun mütalâası (2/335) (S. Sayısı : 396)
[Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963]
18. — Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Emekli
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ve Maliye
ve Plân komisyonları raporları (2/327) (S. Sayı
sı : 397) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963]
V
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK tŞLEB
i - ÎKlNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK ÎŞLER
1. — imar Kanununa bir madde eklenmesi
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten
kaldırılmasına dair tasan ve İmar ve İskân,
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Birinci görüşme tarihi:
27 . fl . 1963]
X 2. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI nci maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261)
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi :
27 . 6 .1963]
3. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7/10 ve 48 nci

maddelerinin tadiline dair kanun tasarın ile
İstanbul Milletvekili Befit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî
Eğitim Komisyonu raporu (1/287, 2/444) (S.
Sayısı : 134) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1063]
4. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki kanunun 5
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/239) (S. Sayısı : 217) [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 I
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 İİ, sayfa 107 de kayıtlı Bekiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Bedih Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci
görüşıne 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 31 sayısında kayıtlı
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet

Komisyonu raporu (3/804) (8. Sayısı : 285)
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1968]
10. — Havza ilçesinin, Çakıralan köyü hane
8, cilt 19 ve sayfa 241 savumda nüfusa kayıtlı
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1989
doğumlu Bayram Kalpakk'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 Ahmetoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1938 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 . 6 . 1963]
12. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na
zife'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra- ı
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27. 6 .1963]
X 13. — 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 14. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa Andlaşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasansı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Birinci gö
rüşme tarihi : 5 . 9 . 1963]
X 15. — Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşma
ya dair Avrupa Andlaşmasınm onaylanmasının
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarıs? ve
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Birin
ci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963]
X 16. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve
| Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat
(Yüz otüzdokuzuncu Birleşim)
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kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/214) (S. Sayısı : 216)
[Birinci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963]
17. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (1/263)
(S. Sayısı : 219) [Birinci görüşme tarihi .: 5 .
9 . 1963]
X 18. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa*
nsı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Birinci görüşme tari
hi : 5 . 9 . 1963]
B - BÎRÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK
İŞLER
1. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi :
. 1 . 4 . 1963]
2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963]
X 3. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları.
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi :
30.5.1963]
4. — 2000 sayılı Kanunun 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 : 12.6.1963]
6. — Karacabey İlçesi Sanbey İslâm köyü
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19.10.1931
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Yenisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve

sayfa 1961 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 :
12.6.1963]
7. — Eroinim Milletvekili Tahsin Telli ve
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve İzmir Milletvekili Mustafâ Uyar'm, 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 . 6 .1963]
8. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34,
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Saitoğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi :
18 .6.1963]
9. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının
kaldırılması hakkında kanun tasansı 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 : 19.6.1963]
11. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268)
[Dağıtma tarihi : 20.6.1963]
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 kaldınlması hak
kında kanun tasansı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da
ğıtma tarihi .: 20.6.1963]
13. '— Devlet memurları aylıklannın tevhit
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin Milli Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasan
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor-
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lan (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: 26.6.1963]
15. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu
tasarısı 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) [Dağıtma tarihi :
27 . 6 .1963]
X 18. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili
Saffet Eminağaoğlu'nun , 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 . 1963]
19. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 1111
sayılı 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 Aydınçer'in, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35
nci maddesinin sonuna bir bent ve bir geçici
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî
Savunma Komisyonu raporu (2/484, 2/472) (S.
Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963]
X 20. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288)
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963]
21. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Sa-

yıştaya baş vurulacağına dair kanun teklifi ve
içişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33)
(Ş. 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 tasarısı
ve İstanbul 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 dolayısiyle sular altında
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963]
24 — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı :
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963]
X 25. — 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 ve Millî Eğitim komisyonları ra
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963]
X 26. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma
tarihi : 3 . 7 . 1963]
27. — Kaçakçılığın men ve takibine dair
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ıu, 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 raporları (1/295,
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma
tarihi : 4 . 7 . 1963]
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28. — İstanbul 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 Mumcuoğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936
tarih ve 3006 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]
X 30. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437)
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963]
31. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu 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 32. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mütaallik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma
tarihi : 9 . 7 . 1963]
X 33. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mütaallik beyannamenin onaylanmasının uygun
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri,
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları
raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma
tarihi : 9 . 7 . 1963]
X 34. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi :
9.7.1963]
X 35. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile

cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline
dair Andlaşmanm 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 36. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmav
ait teati olunan mektupların 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 37. — Ambalajların 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]
38. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 7 .1963]
39. — îmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, îmar
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375)
(S. Sayısı : 343) [Qağıtma tarihi : 11.7.1963]
40. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasansı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonları raporları
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi :
11.7.1963]
41. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma
tarihi : 11.7.1963]
42. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonları raporları (2/387)
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 .1963]
43. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin

Özgur'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı :
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963]
44. — 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) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 7 .1963]
X 45 .— Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (e) bendinin değiştirilmesine dair kanun
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S.
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1963]
46. — 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]
47. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları.
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi :
16 . 8 : 1963]
48. — Türk Farmakopesi hakkında kanun
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve
Plân komisyonları raporları. (1/271) (S. Sayısı :
366) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1963]
X 49. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul
Üyesi Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil
mi İncesulu'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]

lî Eğitim, Maliye ve Plan komisyonları rapor
ları (2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi:
2.9.1963]
X 51. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyeli Ah
met Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sa
yılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kantin tek
lifi ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları ra
porları (2/310) (S. Sayısı: 376) [Dağıtma ta
rihi : 3.9.1963]
52. — 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 raporları (2/185) (S. Sayısı : 373)
[Dağıtma tarihi : 4 . 9 . 1963]
53. — 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]
54. — Nakdî Tazminat Kanununun 6535 sa
yılı «Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel,
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/440)
(S. Sayısı : 382) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963]
55. — 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 imar ve İskân, İçişleri, Maliye ve
Plân komisyonları raporları ve Anayasa Ko
misyonu mütalâaları (2/177) (S. Sayısı • 384)
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963]
56. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân
Komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı : 385)
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963]

X 50. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
57. — Nüfus plânlaması hakkında kanun
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı:
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Mil- | 388) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963]

- 1 4 58. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrolan
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/534) (S. Sayısı : 389) [Dağıtma ta
rihi : ^14 . 9 .1963]
59. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in,
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde

sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa
Özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları
raporları (2/120, 2/206) (S. Sayısı : 400) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 9 .1963]
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(Yüz otuzdokuzuncu Birleşim)

