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1. — GEÇEN 1 

Başbakan Malatya Milletvekili İsmet Imömm'-
ııilıi; istifa ettiğine ve yeni Hükümet kurulun
caya kanlar Madçaiîilıaı- Kurulunun vazifeye deva
mlının rica olunduğuna: dair < -unıhurbaşkanlığı 
teskeresi mkumdu, bilgi edinildi. 

Tiirkiy'e ite Avrupa. Ekonomik Topluluğu 
.anasında, bir or'taıklıfc yaratan Anlaş inan in onay
lanın ıaıs in in uygun buiumımıa'sına dair (kamum ta-
sai'isının, ha.vale olunduğu koımisyonlardam se
çilecek 4 er üyeden '.kurulacak bir secici ko
misyonda görüşülmesine 'dair Devlet 'Halkanı ve 
Başbakan' Yardımcısı, Dışişleri P>akam Vekili 
Turham Feyzioğlu'nun önergesi kaıbul olundu. 

Sayıştay Konıisyonuııdam ç/ekilen Osman 
Sabri Adali (İzmir), İ.ımar ve İskam Komisyo
nundan çekilen Muhiddim Güven (istanbul), .Sa
yıştay Komisyonundan (.'ekilen Hasan Fehmi 
tfvliyaı (Manas) ve Ticamet Komisyonundan çe
kilen Ahmet Karaımüftüoğiu (Adana) ıııııı öner
geleri okundu, bilgi edinildi. 

2. — GELEN 

Tasarılar 
1. — Ankara Tıp ve .Fen fakülteleri yapının 

içim gelecek yılkına .g'eçici yüklenmelere girişil-
ıtıesi hakkımdaki 4-879 «.ayılı1 Kamuna ek kanun 
tasarısı (' 1/594) (B>ayımdır]ı<k ve Plâm komis
yon la rıma) 

2. — Eşyalıaırım geçici kabulü için A. T. A. 
karneleri hakkındaki Gümrük Ani aşinasına; ka-
tılmıamızın uygun bul umduğun a dair kanım 
tasai'isı (1/59*5) (Dışişleri, Ticaret, Gümrük 've 
Te'kel ve Plân komisyonlarına•)' 

-'). — Sağlık iOğitim enstitüleri kuruluş ka
nlın tasarısı (1/096) <iMiil'lî Eğitim, Sağlık ve 
Sosyal ve Plân 'komisyonlaTiına) 

4. — Sosyal Güvenlik İvejimleri Avrupa Ara; 
Anla sımaları ve bunlara Kik protokollerin onay
lanılmasın in uygun bulunduğu 'hakkımda kamun 
tasarısı (1/597) (Dışişleri ve Halısına komis
yonlarına') 

UTANAK ÖZETİ 

I iSiyıasi partiler kamumu taisamsımım, kanunum 
özellik ve Önemi ve teklif sahibi Hükümetim 
çekilmiş bulunması sebebiyle, yeni Hükümetim 
'kuruilni'asııma kadan* .görüşüflımesiniııı >ert el emmesi 
hakkındaki parti temsilcileri mıilletvekillerimim 
önergesi kabul eklıildi. 

Sosyal Sigorta 'kamum t asar ısımın ıinaddeleri 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

4 .12.196o (Jarşamıbıa günü saat 14 te top
lanacak 'olam Türkiye 'Büyük Millet Meclisli top-
lantısımdan sonra, toplamılınak üzere Birleşime 
som verildi. 

Başkan Kâtip 
Baışkamvekili Amasya 
Meliki Keskin Nevzat Şener 

Kâtip 
Siirt 

I Süreyya Öner 

KÂĞITLAR 

I 5. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri, Zirai 
Mücadele Zirai KJanantina Genel 'müdünlük'leı-i-
ne bağlı Kurum Okul kuruluşlara döner serma
ye veri1 İmi esi hakkımda kanun tawarwı (1/598) 

ı (Tarım ve Pl'âm komisyomlai'ina) 

! '(i. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa, bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/5*90) 
(Karma, Bütçe Komisyonuna) 

7. — Harb Akademileri kamun tasarısı 
(l/(i00) (Millî Savunma ve Plân komisyonla
rına) 

Teklif 
H. — Kırşehir Millet vekili Memduh Erde-

mir'in. Âmme 'menfaatime hizmet gayesi ile ku
rulan dernekler tarafımdan açılan özel okul 
öğretmıenlerimin sosyal güvenlikleri hakkımda 
kanun teklifi (2/017) (Millî Eğitim. Çalışma, 
Maliye ve Plân komisyonla rina) 

••<... • • • ) • — - « > • • « 



BÎRINOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — 'Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER — Süreyya öner (Siirt), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır. 10 ucu 
Birleşimi açıyorum. 

Yüksek malûmunu/ olduğu veçhile, bugün 

Çarşamba olduğu içiiı saat 16 ya kadar kanun
ların müzakeresine devam edip ondan sonra 
sözlü sorulara geçeceğiz. 

3. — (GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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
desinin tadiline dair kanım teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili Fakih Özfakih ve Edirne Milletvekili İl
hamı EHem'in, 4.2. 1957 gün ve 6900 sayılı 
Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
z/506) (S. Sayısı : 338) (1) 

BAŞKAN —• Görüşmekte olduğumuz Sos
yal Sigortalar kanununun müzakeresine devanı 
vdiyoruz. Lütfen komisyon ve Hükümet yeri
ni alsın. 

Sayın Bakşık, komisyona havale ettiğimiz 
maddeler hâlâ (gelmedi, lütfen verir misini/: 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞIK (izmir) — Takdim ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon yerini aldı, Hükü
meti bekliyorum efendim. 

Maliye Bakanı müzakereyi 'kabul buyura
caklar mı"? 

MALİYE BAKANI FLRİD MELEN — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Geçici 20 nci maddeyi okutu
yorum. 

(1) 338 S. Sayılı Basmayazı 2.9. 1963 tarih
li 128 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

Saklı tutulan haklar 
GUÇtCİ MADDE 20. — 6900 sayılı Kanu

na tabi olmayıp; bu kanunla sosyal sigortala
ra tabi tutulanların, iş. veya hizmet akitlerine 
veya mevcut tesis ve sandıklarının tüzük ve 
statülerine göre, bu kanun uyarınca yapıla
cak yardımlardan fazla olarak, sağlanan hak
lar saklıdır. 

BAŞKAN Efendim bu madde üzerin 
•de iki tane önerge var. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Geçici 20 nci maddenin Hükümet tasarısın

daki yeldi ile aynen kabulünü arz ve teklif eder.. 
saygılarımızı sunarız. 

Aydın Trabzon 
İsmet Sezgin AH Şakir Ağanoğlu 

Balıkesir 
Fennî Islimyeli 

M. Meclisi Başkanlığına 
Geçici 20 nci maddenin. Hükümet teklifin

de olduğu şekilde kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

İçel 
İhsan Önal 

BAŞKAN — Geçici 20 nci maddenin Hü-
Icütnet teklifindeki şekliyle müzakeresi isten
mektedir. Önergeler üzerinde veya her hang' 
bir şekilde tasarı, üzerinde konuşacak arkadaş
lar var mı ? 

Sayın Bakşık buyurun. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF BAKŞIK 

(İzmir) — Komisyonumuz, Hükümet tasarısında 
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M. Meclisi B : 10 4 . 12 .1963 0 : 1 
sevk edilmiş olan geçici 20 nci maddeyi bizim 
metnimizde görüldüğü şekilde değiştirmiştir. 
Hükümet teklifi imli, yahut komisyon görüşü 
<mü kabul edilmelidir? Bu nihayet yapılacak 
tartişmalar sonunda Yüksek Heyetinizin va
racağı kararla mümkündür. Bu itibarla komis
yon, bundan evvelki maddelerde olduğu gibi, 
bu maddede de istisna yapılmaksızın yine ko
misyonca kabul edilmiş oları metin üzerinde 
müzakere açılmasını doğru bulmaktadır. Bu 
itibarla önergenin kabul edilmemesini istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Sayın îslimyeli. 

FENNÎ ÎSLİMYELÎ (Balıkesir) — Muhte
rem. arkadaşlarım, komisyon bankalarda, si
gorta şirketlerinde ve ticaret, sanayi odaların
da kurulmuş olan ve münhasıran sosyal gü
venlik maksadını temine matuf olan sendikala
rın kaldırılmasını ve bu sendikalarla ilgili 
personelin, bu kanun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren bu kurum hükümlerine tabi olması
nı uygun görmektedir. Netice itibariyle me
sele -bu istikamette bir prensip anlaşmazlığı 
hüviyeti kazanmaktadır. Gerçekten Hüküme
tin bu maksatla getirdiği ve kanun içinde bir 
istisna hükmü yaratma maksadına matuf olan 
maddenin Hükümetin getirdiği istikâmette ka
bulünde isabet vardır. Hakikatte Hükümet 
mevcudolan sandıkların sosyal güvenlik san
dıklarının yani bankalarda sigorta şirketlerin
den ve ticaret odalarında çalışan personeli 
maluliyet emeklilik hastalık ve sosyal ihtiyaç
larını temine matuf olan bu sandıkladın muha
fazasını bâzı kayıt ve şartlar içinde uygun gör
müştür. Bu kayıt ve şartlar hakikatte bu san
dıklar üzerinde Hükümetin geniş mikyasta mu
rakabesine imkân verecek bir hüviyeti de te
min etmektedir. Bu itibarla evvelden beri 
faaliyette bulunan bu sandıkların ilgasının 
isabetli bir hareket tarzı olmıyacağı kanaatin
deyim. Yine muhterem arkadaşlarım, Hükümet 
taraflıdan getirilmiş olan maddenin ihtiyacı 
tamamen karşılıyacağı istikâmetinde bir ka
naati muhafaza etmekteyim. Bu maksatla ve
rilmiş olan önergeyi foen de imzalamış olduğum
dan önergenin kabulü istikâmetinde oy kullan
manızı istirham edeceğim. Fek tabiîdir ki, 'ko
misyon bu önergenin verilişi istikâmeti dışın
da başka 'mütalâalarla geldiği takdirde bâzı 

mütalâalarımı arz etmek imkânını bulacağım. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın önal. 
İHSAN ÖNAL (İçel) — Muhterem arka

daşlar, Anayasamız sosyal güvenlik bakımın
dan cemiyetimizi teminat altına almıştır. Bu 
husustaki maddesi şudur : Arkadaşlar; Anaya
samızın 48 nci maddesi der ki, «Herkes sosyal 
güvenlik hakkına sahiptir. Bu halkkı sağlamak 
için sosyal sigortaları ve sosyal yardım teşki
lâtları kurmak ve kurdurmak Devletin ödevle-
rindendir.» Şimdi Anayasamızın bu maddesinin' 
ışığı altında gerek Hükümetin, gerek Komisyo
nun getirmiş olduğu geçici 20 nci maddeyi eğer 
nazarı itibara alarak bir mukayese yaparsak 
görürüz ki, Hükümetin getirmiş olduğu ibu ge
çici 20 nci madde ile bankalar, sigorta şirket
leri, Ticaret ve Sanayi odaları ve borsaları ken
di bünyelerinde ımeydana getirmiş oldukları bu 
sosyal güvenlik teşkilâtı ile çalıştırmış oldukları 
memurlarına ve işçilerine bugün elimizdeki ted
vin etmekte olduğumuz .Sosyal Sigorta Kanu
nundan daha fazla sosyal güvenlik teminatı ge
tirmiştir. (Madem ki Anayasamız (sosyal yar
dım teşkilâtı kurmak, sigortalar kurmak veya 
sosyal yardım teşkilâta kurmak ve kurdurmak 
Devletin Ödevlerindenıdir) diyor; bunları bilfiil 
Devletin yapmasına âmil bir hüküm yoktur. 
Kaldı ki, bugün bankalar ve diğer sosyal sigor
ta şirketlerinin kendi memurları için temin et
miş olduğu bu sosyal güvenlik, bugünkü Sosyal 
Sigortalar Kanunu tatbika konulduğu zaman 
temin edeceği teminattan daha fazlasını temin 
etmiş bulunuyor. Şimdi bir misalle kısaca a,rz 
etmek Miyoruım : Sosyal Sigortalar Kanunu ta
sarısında işçi ve müstahdem için yüzde 9, iş vê -
ren için yüzde 11,5 ki ceman 20,5 prim ödeme 
külfeti olduğu halde, bu bankaları misal alır-
salk, bu prim külfeti burada yüzde 14 tür. Bu 
yüzde 14 umumi primler yekûnudur. İşçiye bu
rada yükletilen külfet sadece yüzde 7 dir. Hal-
ıbııki elimizdeki sosyal sigorta ile işçiye yükle
tilen külfet yüzde 9 dur. Şimdi gayemiz, mede
ni dünyadaki olan sosyal güvenliği temin et
mektir. 

Bulgun bankalar, sigorta şirketleri, Ticaret 
ve Sanayi Odaları daha ziyade Avrupai mâna
da bir sosyal güvenliği temin edecek bir sevi
yede teminat vermektedir. Hal böyle olunca, 
madem ki işçi, memur daha az prim mufcabilin-
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M. Meclisi B : 10 
de, daha büyük sosyal güvenlik temina.tına ka
vuşuyor, o halde 'bunu. tercih etmemiz geretkir. 
Ksas gaye, sosyal güvenlikte işçilerimize daha 
az bir 'külfet ımukaibili daha fada 'bir teminat 
verim.ektir ve Anayasamızın da 48 nei madde
sinde İm sosyal sigortalar] ve sioSyal yandım 
teşkilâtını 'bizzat Devlet kurar diye İVir üıüküm 
iolrna.dığrna, 'kurmak ve 'kurdurmak Devletin 
ödevi olduğuna, göre 'bunları halihazırda kurul
muş olan ve bugün bizini tedvin etim ekte oldu
ğumuz 'kanunun vereceği menfaatlerden, daha. 
fazlasını m omur ve işçilerine verdiğine göre, şu 
'halde gayemiz bu olduğundan, Hükümetin, ge
linmiş olduğu geçici madde bu bakımdan işçile
rimizin daha lehinedir. 

Diğer >'bir nokta ; buıgün sosyal sigorta, mem
lekette daıha geniş çapta, tatbik edilebillmek için 
kendi müesseselerini, teşkilâtını genişletmek 
zorundadır. Bu şekilde büyük 'bir külfetin üze
rinden alınması -onu kısa zamanda, bu sosyal 
sigortayı daha geniş kütlelere t eşim il etmek im
kânını verecektir. 

İBııniar halihazırda, kurulmuş ve kendisinin 
vereceğinden da'ha fazla bir hizmet verirken, 
bunları da kemdi büu yeisi ne alıp, oradaki me
murları zarardide etmenin hiçbir .mânası yok
tur. 'Buraya sarf edeceği mesaiyi diğer sahalara 
sarf ederek daha geniş 'bir kütleye bunu yap
mak imkânını bulmuş olacaktır. Zaten Anaya
sanın ruhu budur : Sosyal sigortalar kurmak, 
sosyal yardımı teşkilâtı kurmak ve kurdurmak. 
Şu ihaide kurutmuş, olanları ve bugün daha faz
la verecek, olan 'bu ,t eş kitabi arı 'bıraksın; tatbik 
editmiycn cihetler varsa daıha geniş vatandaş 
kütlesini Ibıı teminata kavuşturmak için gayret 
sarf etsin. Bu itiibarla arkadaşlar, TTükiümetiu 
getirmiş olduğu geçici 20 nei maddenin müza
kereye esas tutulmasını ve buna iltifat göste
rilmesini rica ode\\ hürmetlerimi sunarım. 

BAŞiKAN — Bu 'hususta, bir önerge daha 
v ar d ir, okutı ı.y< trum. 

iSatym Başkanlığa 
Geçici komisyonun geçici 20 ne,i maddesi ye

rine, Hükümet tasarısındaki geçici 20 nei mad
denin kalbulümi arz ve telklif ederim. 

Y.T.P. Grupu adına. 
Aydın 

. . . Orlıan Apaydın 
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/BAŞKAN — Orlıan Apaydın'in. grup adına 

verdiği önerige aynı mahiyettedir. Buyu m n Sa
yın tbnaıhim Tekin. 

İBRAIHııM TEKİN" (Aıdaua) — Muhterem 
arkadaşlarım, sosyal sigorta kanunları yeniden 
tedvin edilirken ve memleketin sosyali emniyeti
ni temin etmek için tam mânasiyle yeni hüküm
ler konulurıken Sosyal Sigortalar Kanununda 
'bir dağınıklığa gitmek ve birtakım yardım san
dıklarını da bu sigortaların dıişıııda bıralkmaık 
hiçlbir zaman doğru olmıyaeaktır. .Plânlamada, 
plânlama hedeflerinde de aynen zikredi'ldiği gi
bi, 'beş sene içinde bütün bu sosyali emniyet mev
zuunda meseleler bu Sosyal sigortalarda topla
nacaktır. Bu balkımdan Geçici Komisyonun 20 
nei maddesinin müzakere mevzuu obuası dallı a 
doğru olur. Şimdi biz yeniden Sosyal Sigortalar 
'Kanununu' tedvin ederken tekrar b'ir dağınık
lığa gitmek ilerisi için 'hiçlbir zaman iyi olımıya-
ca'ktır ve karışıklığa sdbebolacaktır. Bu arada 
eskiden kurulmuş olan san diki ardaki hak: sa
hiplerinin hakları 'hiçbir zaman zail oilmıyacak-
•tır. Bu müesseselerdeki sandıklar fazla tanın
mış haklan .devam ettirmekte yine de serlbest-
tirler. Bu serbestlik de kendilerine tanındığına 
göre neden bunun üzerinde durulur? Talm 
'bilhassa birtakımı Ibankalarm burada, menfaat
leri vardır. Biz burada, hepsini zikretmeye lü
zum görmüyoruz. Yalnız muhterem ark ad aşları
mın bunları nazarı itibara al mail arı. lâızımıdır. 
Bilhassa bu sosyal emniyet mevzuunda, dağı
nıklığa gilfmemc'k lâzımdır. İstirhamım; Geçici 
ıKomisyon maddesinin ntüzalkere mevzuu olaralk 
kabul edil m esidir. .Hürmetlerimle. 

I BAŞİ KAN" — Başka söız istiyen arkaıdaşi'mız 
var mı? Buyurun (Sayın Zeytinoğm. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Kskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarını, bu geçici 20 nei madde, bu 
kanunun, neşri tarihindeki kurulmuş müessese
lerden bahsetmektedir. Hükümet teklifindeki 
geçici 20 nei madde «Bankalar, sigortalar ve 
reasürans şirketleri, ticaret ve sanayi odaları, 
borsalar ve bunların teşkil ettiği birlikler perso
nelinin malûllük, yaşlılık ve ölümlerinde .var
dım yapmak üzere bu kanunun yayımı tarihine 
kadar tesis veya dernek olarak kurulmuş bulu
nan sandıklar..» demektedir. 

Şimdi arkadaşlarım Ticaret ve Sanayi odaları, 
borsalar ve borsalar birliklerindeki bu arka-
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daşlar da henüz pek çok.. Bilhassa Anadolu ille
rinde kurulmamış müesseseler vardır. Bu mües
seselerde kurulmuş İm gibi şeyler yalnız zanne
diyorum TstanbuPda mevcuttur. Binaenaleyh 
eğer biz hakikaten bütün memleketi şumülü nü
ne alacak bir kanunu burada çıkarırken diğer 
müesseseleri henüz kurulmamış olan odalarımı
zı da nazarı itibara almamız çok yerinde olur 
kanaatindeyim. "Binaenaleyh bu 20 nci madde
nin, Hükümet teklifinin geçici 20 nci maddesi
nin 1 nci fıkrasında biraz evvel okuduğum 
«Sandıklardan sonra bu müesseseleree yeniden 
kurulacak'» ibaresi konduğu takdirde «Bu ka
nun yayımı tarihinden itibaren en geç 4 ay 
içinde...» deniliyor ki, 4 ay içinde tekrar bu gibi 
müesseseleri kuranlarda bu sosyal sigorta hak
larından istifade etmiş olacaklardır. 

Binaenaleyh, bugün yalnız İstanbul'da ku
rulmuş olan bu müesseseyi bütün Türkiye'ye teş
mil etmek için bu geçici fıkranın bu kısmına 
«bu müesseseleree yeniden kurulacak» ibaresi
nin de konulmasını arz ve teklif ediyorum. Bu
nun için de bir önerge takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Yaz geçtim. 

BAŞKAN — Sayın Yücebilgin. 
YUSUF ZİYA YÜCLBİL(IÎN (Zonguldak) 

— Muhterem arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar 
Kanununun geçici 20 nci maddesinin 3 bakım
dan mütalâa ederek neticeye varmak daha doğ
ru olacaktır. Birincisi Anayasamızın 48 nci 
maddesi bakımından. Anayasamızın 48 nci mad
desini tetkik edecek olursak, bu vazifeyi ilk ola
rak Hükümete tahmil etmektedir. Ye ikinci 
olanakta. sigortaların istinadettiği umumi pren
sipler bakımından mütalaa edilmesi lâzımdır. 

Diğeride mevcut o senelik plân bakımından 
geçici 20 nci madde mütalâa edildiği zaman gö
rülür ki, daha ziyade Anayasamızın 48 nci 
maddesi bu vazifeyi Devlete tahmil etmiştir. 
Devlet bu vazifeyi ifa etmediği takdirde, o za
man hususi müesseseler kendi içlerinden kendi 
sosyal güvenliklerini t emi in etmek mecburiyetin
dedirler. Binaenaleyh biz bu maddeyi mütalâa 
edenken ilkin Devletin bunu yapıp yapamayaca
ğı meselesini nazarı itibara •almamız lâzımdır. 
Burada, Komisyonun teklif ettiği maddede Hü
kümet bu işi üstenmekte ve üslenmiş durumda-
dır. Binaenaleyh bunları tekrar şahıslara, mü es- | 
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şoselere, bankalara yüklemek, ,bu vazifeleri bun
lara tahmil etmek umumi sigortacılık prensip
leri bakımlından doğru değildir. Uğer böyle bir 
şey olsaydı, bilhassa Avrupa'da zenginlerin hiç. 
sigortaya dâ'hii olmaması lâzım gelirdi. Sigorta
lar mecburi umumidir. Meselâ Ibtiyarlıık sigor
tası mevzıiLibahis olunken bu ihtiyarlık sigorta
sına bir memleketle bulunan zengin ve fakinlerin 
.hepsi dâihildir ve bunun içinde birçok fikirler 
ileri atılmıştır. (Jünkü «zengin şahıslar da ibir-
:gün gelir fakir olabilirler» düşüncesi hâkimdir. 
Bu haklından bankalar ve müesseselerin sigorta 
kurup kurmaması meselesi serbest ir. Yalnız Dev
let bunlara asgari bir sigorta şartı kabul etmiş
tir. Ye o sigorta mecburidir. Bunun ıharicinde, 
onun üstünde eğer bu müesseseler isterlerse ken
di personellerine daha fazla avantaj itanıınıak 
üzere sigortalar tesis edebilirler. Onun için tbu 
20 nci maddeyi İni şekilde anlamak ve Komis
yonun teklifi üzerinde arkadaşların durması ve 
müspet karşılamaları yerinde olur kanaatinde
yiz. Hürmetli eri mi e. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette 20 nci madde 
üzerinde verilmiş bir Önenge vardır, okutuyo
rum . 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) - Usul 'hak
kımda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırca önergeyi okuta
yım sonra size söz vereyim. 

Yüksek (Başkanlığa 
((ürüşülmekte olan kanun tasarısındaki, ge-

'çici 20 nci maddeni tın Hükümet tasarısındaki 
şekli ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Yozgat Saınsun 
•Oel'â'l Sungur Hüseyin Özalp 

Ordu 
Ata Bodur 

BASjKAN — 'Bir önerge daha var onu da 
ek uyun. 

Say m Başka nlı ğa 
(ieçici madde 20 nin birinci fıkrasına (veya bu 

müesseseleree yeniden kurulacak) ibaresinin ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

Aziz Zeytinoğlu 

'BAŞKAN - - Usul hakkında Sayın Coşkun 
Kırca, buyurun. 
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•COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarını, (kanun rtefelirfleri daima bir komis
yonun hazırladığı metin üzerinde görüşülür. 
Eğer bir kanun teklifi üzerinde muhtelif komis
yonlar çalışmışlarda bugüne kadar müteamel 
olan usul gereğince Heyeti Umumiyeniz. şu veya 
bu komisyonun metninin görüşmeye esas olma
sına karar verebilir. Fakat komisyondaki tetkik 
süresinin sona erdiği haller dışında niçbir halde 
komisyon metni bertaraf edilerek teklif ve ta
sarımın kendisinde mevcut olan metin görüşme
lere esas alınamaz. Bu husus iç tüzüğe sarahaten 
aykırıdır. Bu hususta maksadı temin etmek an
cak diğer «bâzı arkadaşlarımızın yaptığı 'gibi; ko
misyon metninin o metne tekabül 'eden madde
deki Hükümet teklifi ile o tarzda değiştirilmesi 
temini için takrirler verilebilir. Ve bunlar üze
rinde münakaşalar yapılabilir. Fakat, komisyonu 
bir elle ibir tarafa itip Hükümet teklifini görüş
melere esas ittihaz etmek ve onun üzerinde ta
diller teklif etmek iç tüzüğümüze tamamiyle ay
kırıdır efendim. 

BAŞKAN — Efendim, kanun tasarıları ve 
tekliflerinin görüşülmesinde her hangi bir mad
denin, Komisyon teklifi üzerinden değil de, Hü
kümet teklifi üzerinden yapılması için pekâlâ 
teklifler yapılır ve Heyeti Umumiyeye sunulur. 
Yüksek Heyetiniz kabul ederse, gündeme hâkim
dir. Hükümet teklifi üzerinde müzakere açılır. 
Bu husus hiç de İçtüzüğe aykırı değildir. (Al
kışlar) 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Aykırıdır 
efendim, aykırıdır. 

BAŞKAN — Buyuran Maliye Bakanı, Melen. 
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — Muh

terem arkadaşlarım, sayın milletvekillerinden 
bâzılarının da ileri sürdüğü gibi, sosyal sigorta
nın bir tek müessese içinde birleştirilmesi, hiç 
şüphesiz ki, doğrudur, yerindedir ve zaten bizim 
5 Yıllık Plânımızın hedeflerinden birisi de bu
dur. Bu sebeple bu tasarıyı meydana getirirken 
Hükümetiniz mümkün olduğu kadar bu mües
seseleri tek bir çatı altında toplamıya gayret 
etmiştir. Ancak, bu meseleyi tetkik ederken, 
bilhassa bu tasarı Bakanlar Kurulumuzda önü
müze bir mesele çıkarmıştır. Birçok büyük ban
kalarımızın 25 - 30 seneden beri kurmuş olduk
ları sandıkların mevcudolduğu görülmüştür. Bu
gün bu sandıklardan birçok emekli ve yetim ma-
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aşı alan insanlar da mevcuttur. Binaenaleyh, 
böyle bir sigorta müessesesi kurarken bu san
dıklardan iktisabedilen hakları ya olduğu gibi 
sigorta müessesesine devretmek veya bu sendi
kaları daha bir müddet devam ettirmek şıkkı ile 
karşı karşıyayız. Hükümet ikinci şıkkı tercih 
etmiştir. Çünkü, bu sandıklar bizim kurmakta 
olduğumuz sosyal sigortadan daha fazla hak te
min ediyor, kendi sandığına bağlı olan memur
lara. Ve ayrıca burada bizim sosyal sigortamız 
emeklilik için 25 hizmet yılı ve 60 yaşını ikmal 
etmeyi şart koştuğu halde, bu sendikaların sta
tüsünde 60 yaşını bitirme kaydı yoktur. 55 ya
şında da, hattâ 50 yaşında da emekliye ayrılma 
imkânı vardır. Binaenaleyh, bu sandıkları sos
yal sigortaya bağladığımız takdirde bu haklar 
zayi olacaktır. Sosyal sigorta emeklilik maaşında 
son 10 senelik ücreti, vasati kabul etmektedir. 
Halbuki bu sandıklar son emeklilik maaşını esas 
tutmak suretiyle sosyal sigortanın vereceği 
emeklilik maaşından çok hak temin etmektedir. 
Sandığa bağlı olanlara... Sosyal sigortalarda ve
rilen prim miktarı % 20 yi aşmaktadır, halbuki 
bunlarda % 14 le iktifa edilmektedir. 

Bundan dolayı bu sandıkları ilga ettiğimiz 
takdirde, bu sandıklara bağlı kimselerin hakla
rının mühim bir kısmını ortadan kaldırmış ola
cağımızı ve böyle bir durumla karşı karşıya ka
lacağımızı düşündük. Bu sebeple, Hükümet bu 
sandıkların bir müddet daha devamında fayda 
gördm. Bâzı arkadaşlar bu sandıklara ilâveten 
bu hakları temin etsin istemektedirler. Bu da 
mümkün değil, aksi halde memur iki yere pirim 
verecektir, hem sandığa, hem de sosyal sigorta
ya prim verecektir. Bu takdirde verilecek pirim 
miktarı da yüzde 30 gibi bir haddin üzerine çı
kacaktır. Bu sebeplerdir ki, Hükümet bu san
dıkları da tanzim etmek kaydiyle, faraza en az 
bu kanunla sağlanan yardımları sağlamak şar-
tiyle tahmil etmek ve bir sandıktan diğerine geç
me imkânları vermek ve bütün personeli kapsı-
yacak bir hale getirmek ve Maliye ve Çalışma 
Bakanlıklarının teftişine tabi olmak şartı ile 
bu sandıkların devamını bu sandıklara bağlı olan 
personel için daha faydalı mütalâa etmiştir. Bu 
sebeple Yüksek Heyetinizden Hükümet teklifi
nin lka!bul edilmesini rica edeceğim. Aynı zaman
da bu müesseselere hizmet görmüş oluruz. Mak
sat sosyal bir hak temin etmekse ve bu sandıklar 
da sosyal sigortanın temin ettiği haklardan daha 
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fazla haklar temin ediyorsa, bu takdirde Anaya
sanın hedefi ve maksadı da daha çok tahakkuk 
etmiş olur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Baykam. 
SUPHÎ BAYKAM (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Hükümet Sözcüsü Melen 
arkadaşımızın teferruatla üzerinde durduğu 
konunun ben de derinliğine girmeksizin sadece 
bir iki noktayı ilâve etmek suretiyle aynı fi
kirde olduğumu ifada etmek için huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Hükümet teklifinin bir esprisi vardır arka
daşlarım. Sosyal güvenlik tedbirleri içinde, 
plân hedeflerine uygun olarak eğer imkân 
bulursak ıbiz 'bütün Türk vatandaşlarını böyle 
bir sigorta sisteminin bünyesi içinde topla
mayı prensibolarak, hedef olarak almış bulu
nuyoruz. Niçin bugün kendi güvenliklerini 
Hükümetin istediğinden de daha iyi şartlar 
altında temin etmiş olan birtakım grupları 
illâ da bu kanunun şümulüne alıp işlerimizi 
güçleştirme yoluna gidiyoruz da, bunları bir 
kenara bırakıp daha başka imkânları aramı
yoruz diyo akla bir sual geliyor. Ortada 
ileri sürülen mesele şudur : Bunlar dernek 
halinde idiler, kanuni teminat altında değil
diler. Onun için teminat altına alıyoruz den
miş olabilir. îşte Hükümet teklifi bu sebeple 
hazırlanmıştır. 

Şimdi, arkadaşımın söylediği gibi, bütün 
bu müesseselerde çalışmakta olanlar asgari îşçi Si
gortaları yahut şimdiki haliyle Sosyal sigortalar 
bünyesinde bulunan personel kadar haklara 
sahibolacaklardır ama munzam olarak ayrıca 
sahibolacaklardır ama munzam, olarak ayrıca 
bunların temin ettiği birtakım haklar bulun
maktadır ve bu kanunun esprisi içinde bu hak
ları mahfuz tutmaktayız. Şimdi, kanunun hedef
leri bir gün gerçekleşir ve plân hedefleri bizi 
istediğimiz şekilde bir sigorta kurmaya mec
bur ederse, elbette bunları da sigorta sistemi 
vo tek bir sistem içinde mütalâa etmeye mec
bur olacağız, demektir. Bu sebeple eğer me
tin esas olarak alınır, üzerinde münakaşa açı
lırsa teferruat hakkındaki fikirlerimizi o za
man arz 'edeceğim. Şimdiden söylüyoruz k i ; 
kontrol bakımından denetim bakımından bü
tün teminatı alınmış bir sandıktan diğer san-
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dığa geçtikleri takdirde bütün hakları devre
dilebilir halde bulunan ve bugün asgari ola
rak Sosyal Sigortalar bünyesinde bulunup da, 
sigortalı olan işçinin bütün haklarına sahip 
bulunan bu sandıklar, Emekli Sandığı, DDY 
ve diğer bir iki müessesenin zaten müstakil 
bulunan sandıklara benzer halde kalmalarında 
beis yoktur. Ve bu esas bir metin olarak alın
dığı takdirde müstakbel bir gelişmede diğer 
sandıklarla beraber, bir müşterek Sosyal Si
gorta güvenliği içinde mütalâa edilebileceği 
noktasını hatırlatmak istiyorum. Bu hususta 
'hedefimiz, vatandaşı Sosyal Sigorta bünyesine 
almaktır* Bugün üzerinde tartıştığımız grup 
kendisini bu emniyete getirmiştir, vo yeni 
getirdiğimiz hükümlerle bunu daha da sağlam 
bir emniyete sokmuş bulunmaktadır. Binaen
aleyh, şimdi sigortalı olan vatandaşa iki prim 
ödeme gibi bir mecburiyet getirmekte fayda 
yoktur veya sahip bulundukları üstün sigorta 
haklarından böyle bir güvenlik sistemi uğrun
da vatandaşları mahrum etmeye (hakkımız 
yoktur. Onun içindir ki, Hükümet teklifinin 
esas alınmasını ben de rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon. 
ÖEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK (îzmir) — Sayın arkadaşlarım, tasa
rımızın temel mühim maddelerinden birini 
müzakere ediyoruz. EvvelâYü'ksek Heyetinizin 
inanmasını bilhassa rica ederiz ki, komisyo
nunuz bu geçici 20 nci maddenin üzerinde di
ğer maddelere nazaran daha etraflı tetkikler 
yapmıştır. Bu geçici madde ile kanunun şü
mulü içine alınmış bütün banka ve saire mües
seseler personeli ile ilgili bütün tesis senetleri 
ve statüleri teker teker incelemiş ve ondan 
sonra bu personelin sosyal haklarını teminat 
altına almak ve ayrıca bugünkü haklarından 
daha ileri seviyede yeni haklar getirmek ba
kımından bu personelin bu kanunun şümulüne 
girmesinde ciddî zaruıret görmüştür. Evvelâ 
benden evvel Ikonuşaın Sayım: Maliye Baıkarnı 
bunu ifade etmiştir. Evvelâ 5 Yıilîik Kalkıaumıa 
Plânımda bütün sigorta kuruımu ve sendika
larının bir elden idaresi hedef olanak konuk 
muştu, 'ayrıca yine Sayın Ferid Melenen im-
Zıasıını taşıyan 1963 - 1964 yılı tatbikat program
larımda yin^e bu plânım hedefleri tekrarlanımıış-
tır. Bu suretle her şeyden evvel Hükümetimiz 
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ve komisyonda elbette ki plânın bu hedeflerimi 
yerine getirmek bakiimımdam buın'Uin: /mutiıaık 
surette personelin. bu kamunun şümulüne' gir-
•mesi lâzımdır. Bugüne ıkadar, sayım arkadaş
tanım, bu 'bahis konusu olaın personelin sosyal 
güvenlik halkları tamamen Medeni Kamunun 
tesisle ilgili hükümlerine .dayanarak düzıem-
lenmıiş .tesis senetleri ile sağlanımıaik tadır. Tak
dir buyurursunuz iki; bu nihayet akdi bir -mü
nasebettir, hiçbir 'surette bu personel içim 'bir 
teminat taışımamaıktadır. Amıa.yasaimızım 48 nci 
maddesi sosyaıl1 güvenlik ve sosyal sigorta kur
ma işini tamraımen bir Anayasa ımeselesi, bir 
ânume müessesesi şeklinde saymıştır. Ve kabul 
edersiniz ki, bir tesis senedine dayamam ımüna-
sebet tatmam en '[»k'sidir. JTailbuıki komisyonu
nuz bu geçici .madde ile bu lakıdî münasebeti 
tamamen kanuni teminat baline getirmektedir. 

Simidi, huzurunuzda telker teıkeır bütün bu 
bahis konusu banka ve1 .saire' müesseselerin sıtoa-
tüleri ve tesis' .senetleri tan-naımen tetkik e'cli1]-
miş, tarafımızdan ve iayrı aiyrı mıiaddeleri ince-
1 emımiştir. Bütün bunlarda; ıbütün bu tesis se
netlerinde (gerektiği Kaıman eğer birtakımı! ak
tüeli hesapları! zaruri kıldığı Z'amıam buradaki 
aidatım 'arttırılabileceği ve bu da yetmezse Ibu 
tesis senedinde belirtilmiş1 talkların düşürüle
bileceğine dair 'hükümler vardır. Yaınıi: bin tesis 
senedi daki aslında (Sayım Maliye Baıkarnınım 
yamlış ve gerçeklere laykırı. surette if'acle ettiği 
bu iddialar, bu tesis senedi; içinde dairi değiş
tirilebilecek baklardamdır. Kaildi ki biraz sonra 
aınllatacağı mı tafsilâtlı. iza'h atımda (Sayın Ferid 
Melen'im verdiği izıahıatım1 hiz de vakıalara. "uy
gun' oirnadığımı. delilleriyle ortaya ikoyıaıeağıım. 
Ayrıçta yine bu tesis senetlerinde madde ımıadde, 
gerektiği zaman teferruatı ile iarz ledeceğinı. 
Tesis seneıtlerindein 'ayrıca bu tesis senetleriniiın, 
tesislerim zaman ızaımaın tasfiyeye ve teste tabi 
t utul a bileceğin e dair 'hükümler vardır. Meselâ; 
Osmanlı. Bankasında eğer Bıamlka İdare Mec
lisi lüzınm görürse bir tesisin, d olay isiyle ıbu 
sosyal yardım sandığının: ilga. cdileb ileceğine 
dair hükümler vardır. Aynıca.1 samdı/k ve b'amlkaı 
idare meclislerinin 'meselâ; beş kişilik samdık 
idaıre (meclisinin üç kişisi bamkıat idare (meclisi 
tarafımdan. seçilmektedir. 'Meselâ bir geneıl ku
rulun karan bir idare 'meclisinin vetosu oldu
ğu takdirde işlemez haile gelmiştir. Yani bütün 
tesis 'Senetleri tamamen banka idare meclisi eri-
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nin, yani iş veren durumumdai okım ongenin ta
mamen vesayeti altımda kurulmuş ve personeli
nin hiçbir surette halklarımı sağiaımuyan kurum
lardır. 

Yine Sayın .Feriki •ıVlelen 20 - 30 yıldain lıeri 
•'kurulmuş sandıklardan bahsediyor. Bir (>s-
nuaın'lı Bamlkası, bir İş Bankası vardır, onun 
dışındakiler tamamen burnunla.' ilgili niızamna:-
me sebebiyle kurulmuş yeni sendikallar, hiçbir 
surette bu kadar eskiye gitmemektedir. Bum
dan başka Sayın Ferid Meilen bu sandıklarda. 
'imeselâ bizim ıSosyaıl Sigorta KJanununuın yıaş-
lıiık aylığı bağlana.bilmesi için 60 yaşma dol
durma mecburiyeti vaz'ettiğini söy'ledi. Ve buna 
mukaıbil bu bahis konusu personeli sandıkları
nın ise 60 yaş ikaydım ileri sürmediğini iddia 
ediyor ki' vereceğim misaller katiyen bu iddiayı 
yalanlamaktadır. Meselâ Akbankıın 29 ucu mıad-
dıesinin ikinci bendi ile. 'meselâ 60 yaşına girmiş 
bul ummak .şafttır. 

Meselâ Garanti Bankası, 28 nci maddenin 
'birinci fıkrası sosyal sigorta kanunlarına göre 
60 yaşıftu doldurmuş «İma... Görüyorsunuz. 
Doğan Sigorta 22 nci maddenin büyük (A) fık
rasının, küçük (a) bendi 60 yaşını doldurmuş 
olma hükmünü koymuştur. İller Bankasının 
19 men maddesi kadınlarda 55, erkeklerde 60 
yaşını doldurmuş olmaları hükmünü koymuş
tur. 

Biliyorsunuz bizim getirdiğimiz tasarıda da 
kadınlarda 55, erkeklerde 60 yaştır. Ayrıca bu 
özel sendikalarda, bıılunmıyan l)ir yeni hak ge
tirdik, erken yaşlanma müessesesi ihdas ettik. 
Ye eğer bir sigortalı 50 yaşında okluğu halde 
60 yaşındaki adamın vücut yıpranmasına 'ma
ruz kalmışsa, 50,yaşında dahi yaşlılık aylığı 
bağlanma imkânı verilmiştir. Yine meselâ îş 
Bankası erkeklerde 60, kadınlarda 55 yaşı ka
bul etmiştir, i t t ihadı Millî de aynı şekilde 60 
yaşı kabul etmektedir, ittihadı Millî hatta dalın 
ileri giderek, 5 nci maddesinin .1 nci fıkrası ile 
65 yaşını doldurmuş olmak, şartını gütmektedir. 
Demek ki, Sayın Ferid Melen'in yaş bahsinde 
verdiği misal, realiteye uymamaktadır. Sonra 
ayrıca sayın arkadaşlarım, bizim asıl üzerinde 
ehemmiyetle durduğumuz nokta, şudur : Daha 
evvelki kabul edilen geçici 8 nci madde ile Ibıı 
kanunla sigortalı olan vatandaşlar, 10 yıl müd
detle yadece bir iş yerinde çalıştıklarını belge
lemeleri şartiyie bu kanun kendilerine 10 yıllık 
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l>ir müktesep hak tanımaktadır. Yani bu ban'kn 
personeli de bu kanunun içine girmiş olmakla 
10 yıl '.müddetle bir müktesep hakka sahibola-
caklardır. Bilhassa şunu ehemmiyetle belirl-
•meık isterim iki, bu İÜ yıllık müktesep ha'k ve 
bu özel (Sendikalara 'katiyen dokunmamaktayız. 
Ve bu özel sendikalardan tek kuruş prim 'al
maksızın ve onların varlıklarına hiçbir sureti-» 
dokunmaksızm 10 yıllık bir müktesep hak ta
nımaktadır. 

Ve sonra sayın arkadaşlarım dediğim gibi, 
tesis 'senedi tamamen idare 'meclisinin, banka 
iş vereninin vesayeti altındadır. Ve daima de
ğiştirilebilir veçhesi mümkün olan müesseseler
dir. Bu itibarla personele hiçbir suretle teminat 
getirmemektedir ve esasen banlka dahi başiı 
başına bir teminat değildir. Ama bu tasarı ile, 
banka personelini de bu kanuna- sokmakla 'bu 
personeli Devletin himayesinde sosyal güvenlik 
tedbirlerine mazhar kılmış olacağız. 

Sonra sayın arkadaşlarım ; 4792 sayılı Ka
nun, yani İşçi Sigortaları Kurumunun Teşki
lât Kanunu Devletin de prim yardımı yapması 
imkânını açık tutar. Hattâ Yüksek Heyetiniz 
de tümü üzerinde müzakere yapılırken bâzı ar
kadaşlarımız Devletçe prim yardımı yapılması, 
yani bir kısım primlerine Devletin ortak olması 
fikrini savundukları zaman Hükümet adına ve
rilen izahatta bunun şimdilik' bahis 'konusu 
otamıyacağını, fakat sosyal güvenlik tesisleri 
bütün memleket sathına yayıldığı zaman Hükü
metçe düşünülebileceğini söylemiştir. Yani de
mek ki, Devletçe sigortaya iştirak etme hakkı 
daima açıktır. Ama bu Devletçe sigortaya işti
rak etme şartı .bu 'kanunun şümulüne girmek
tedir. Yani Hükümet teklifi kabul edildiği tak
dirde bir ihtimal olarak da Devletin prime işti
rak etme imkânından da 'bu Devlet personeli 
mahrum edilmiş olacaktır. 

Sonra ayrıca sevgili arkadaşlarım, nihayet 
bu bankadaki personel, bankanın dışında bit 
ibaşka âmme hizmetinde vazife aldığı zaman ;bu 
iki resmî müessese ile bankada geçen hizmetler 
birleştirilmektedir. Bu yüzden çok defa batı-
•kadaki personel 'bir nevi iş yerlerinde ömürle
rinin sonuna kadar kalmak mecburiyeti duy
maktadır. Ve ayrıca bu birleştirilme yapılma
dığı için de bu hizmetlerin çoğu yanmaktadır. 
Biliyorsunuz, plândaki hedefe göre ilerde Emek
li Sandığı ile dahi sosyal sigorta birleştirimi 
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hedef alınmış ilken ve bu tasarı 'bir çok çalışan 
unsuru bünyesine alırken ve ayrıca esnafı ser
best hekilnı ve doktorları dahi bu tasarıya alma, 
ilk plânda hazırlanmış olan tasarı ile mümkün 
hale getirilirken bir banka personelini bir kö
şede bir imtiya'zlı zümre olarak ve aslında o 
personelin haklarını haleldar edecek istikamette 
bu tasarının dışında tutmak hem plân hedefle
rine aykırıdır, aynı zamanda Anayasanın 48 ne i 
maddesinin gösterdiği zarurete aykırıdır. 

Ayrıca sayın arkadaşlarım, şimdi ister iste
mez sosyal güvenlik tedbirleri milletlerarası sa
hada da genişlenıeiktedir. Ve yalnız bir memle
ket içindeki İM fanklı müesseselere de geçen 
hizmetlerin birleştirilmesi değil, 'ayrı başka mem
leketlerde geçmiş hizmetlerin (birleştirilmesi 
dahi bir takım memleketler arası anlaşmalarda 
sağlanır hale gelmektedir. Yani bir Alman
ya'da çalışan Türk işçisi geçen hizmetine 'aynı 
işçinin Türkiye VIe geçen hizmetlerinin birleşti
rilmesi bugünkü memleıketlerarası sosyal mü-
naısebe'tlerüm gelişmesi karşısında bir zaruret
tir. Bütiün bumlar bu iki ayrı memlekette geç-
mı'lş hizmeitleılin birleştirilımesi için henşejyldeıı 
evvel bu iki memleket anasında yapılacak an-
]aşmalar için de multlalka sıoisyai güvenlik ted
birlerimin yaiygmı halde olmaisı lâzımdır. Bun
dan başka tekraren arz edliıyoruım, foillhaJssa ebenı-
ımiyetli olan ııloıktla, şudur kii; biz bu tasarı ile 
hiçbir surette özel sanduiklara el Ikondurmaımak-
taiyız. Hattâ telk 'kuruş pirim almaksızın bu ka
nun ıta'Sıarıısı 10 yıllık müktesep haik tanımalkla 
taımıamen bu personelin lehine hareket edilmek
tedir. Ve tamamen yaptığımız temaslar da bu 
personel, bu kamım şümulüne girmeyi istemek
tedir, bu bir zarurettir ve Komilsyionı dalha de
taylı izahat vermeye daima bakırdır. Ve Komis
yonun fükri odur ki, Hükümet tasarısı tehlifke-
lidir, Anayasanın 48 ne i madldeJsine ayikırııdır 
'bir mabiyelt taşır ve plân hedeflerine .ayikırııdır. 
Haıtltâ 196-') - 1964 programlarında göisteralfmiş 
hedefleri çiğnemelktedir. Ve ayrıca bamlka per
sonelinim. menıfaialtlenine ,aıykındı r. 

Bu itibarla yüksek heyetimizin, taımalmen 
banka perisioneli lelhine kaiydedlileceJk ıolan bu 
.gelişmeye iştiralk etim elerini saygı ile rica edi-
yorııiım. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Baıyikam. 
SUPHf BAYKAM (İstanbul) — Muhterem 

Komisyon Sözcüsünün, atlkadlaışıımızın ve Hülkü-
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linetin bu kaldar izahından sıonna teklifinde ısrar 
etmeyeceğimi ümlidetmiştim. Amcaik ortaya attı
ğı yeni tdklifler üzerimde .kısaca duraralk mese
leyi bur Anayasa ve pülân meselesi ılıaline ıgeltir-
dlilkleri için fMrîerimizâ söylemeklte zaruret hâ
sıl olmuış'tur. Bu tartışmayı karşılıklı yapımı § 
'olmalkltaın dolayı müteessirim. 

Mulhlterem arkadaışlarıim, Anayasanın bir de 
48 mıoii maddeisıi vıardır. Anayasanın 48 nci mad
desi şöyledir: «Herkes sıosyal güvenlik haıkfkına 
sıathlîp'tliı*. (Bu /lıalkikı sağlaımalk için sosyal ısüıgor-
'tJalar ve sıosyal yardım 'teşkilâtı Ikurmalk ve 
(kundunmaik...» Bumu 'bilhassa ıSayın KJomüsjyo 
nun dilklkatine ara ediyorum. «... sıosyal yandım 
teşkilâtı 'kıurımak ve kurdurmalk Devletin ödev-
lerinldendlir.» Şu Ihalde bültüın 'sıosyal güvenlik 
tedlbirleriaıü yalnız Devlet alacak; Ibu, Anayasa 
nın ruihıunia ayikırıdır. Anayasanın bir diğer 
maddesi Devletlim sosyal sigortalar için tesis ve 
orlgamıizaisyon yaptırmakla vazifeleri arasında 
Ibıiilunuyor. Plân hedeflerine gelince plân hedef
lerimde vatandaşları bir sıosyal güvenlik silstte-
<mi içinde topl/amalk esasıdır. Bunu Ikalbul ediyo
rum ama, «:Keaıdliıler5ne bu hallettiğimiz birkaç. 
sandığı bu kamunun .bünyesi içine almaz isek 
plân (hedefleri ihlâl edilmiş olur» demiş olan 
Komisyon Sözcüsüne şunu sorabilirmijyffim aca-
(ba: Emekli Sandığını neden bu sosyal ısigorta-
lar şıümıulıü içine bugünden almıyorlar?» O d . 
dışarıdadır ve ayrı bir .sıosyal güvenlik slilsiteımd 
dir. Devlet Demiryollarının ayrı bir sosyal gü
venlik sistemli vardır ve bu sosyal sigorta, mev-
cudoian elİmiadelki kanun taisamsı şümulü dışın
dadır. Bunun gilbi daha bir ,kaç teslis ve san-
ıdık sayîmak mümikündür. DemeJk ki, bu (kamun 
ıhazırlaınınken Türfciye'de mevcudolam bütfün si
gorta müesseselerini şümulüne alır malhJiyeitte 
hazırl aram almıştır ve arlkadaşlarımızm plân he
defleri Iblalkıımımdan, Anayasa (hedefleri bakımın
dan ortaya alttıikları iddialar mesmejtlsiz ifealmak-
tadır. 

Bunun gibi kendilerine bir hususu daha bil
hassa hatırlatmakta fayda görüyorum : Sayın 
Melen'e benimle birlikte diğer arkadaşlarıma 
cevap verirken Sayın Komisyon sözcüsü dedi
ler ki ; «Burada idare meclisleri isterse şu ka
rarı alabilirler, isterse bu kararı alabilirler. Bu 
müesseselerde çalışanların emniyetleri yoktur. 
Eğer biz kendilerini bu kanunun şümulü içine 
alıreak kendileri emniyete kavuşacaklardır.» 
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Ben komisyon sözcüsünün nasıl bu şekilde konu
şabildiklerine gerçekten hayret ettim. Çünkü 
Hükümet teklifinde bütün bunlar dikkate alın
mış ve mesele ihtiyari bir iane sandığı gibi idare 
meclislerinin himayesine hamiyetine kalmış bir 
müessese olmaktan kurtarılmış bulunuyor. Sa
dece şunu okursam, bilmiyorum komisyon söz
cüsü ne söyliyecektir: «Bu geçici 20 nci madde 
de Hükümet en geç 4 ay içinde bütün o müesse
selerdeki personelin müstahdeme kadar bu ka
nunun şümulünde bulunmasını yani bu şümulü 
içinde tanınmış olan haklara sahibolmayı em
retmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında en az 
bu kanunda belirtilen yardımları sağlamakla 
mükellef kılınmıştır. 3 ncü fıkrada müktesep 
haklarını teminat altına almış bir sandıktan di
ğerine intikâli emniyet getirmiştir ve nihayet 
şu kısmın acaba Sayın Komisyon ne söyliyecek-
lerdir? Şu kadar ki bu sandıkların statüleri ve 
statü değişiklikleri Çalışma Bakanlığına onay
lanmak suretiyle tekemmül ettirilir. Demek ki 
bu müesseseler kendileri istedikleri gibi bu ka
nunları ve statüleri değiştiremezler. Yaptıkları 
değişiklik Çalışma Bakanlığının bu kanunda ge
tirdiği haklar uygun değilse Çalışma Bakan
lığı bunu red eder ve kendilerine esbabı mucibe 
göstererek bu şekilde bir tadilâtı kabul etmiye-
bilir. Bu kadarla da bitmiyor arkadaşlarım 
Hükümet teklifi, devam ediyor; bu müessese
lerin malî durumları da... Çünkü arkadaşlar 
diyecekler, «ya müzayakaya düşerlerse?.» Buna 
da madde koymuş, deniyor ki, (malî durumları 
da Çalışma, Maliye ve Ticaret bakanlıklarınca 
müştereken kontrol ve murakabe edilir) De
mek ki bu da keyfilikten kurtarılmıştır. Bu 
müesseselerin sağlam bir sigorta müessesesi ola
rak yaşayabilmesi bu suretle teminat altına 
alınmış bulunuyor. 

Devam ediyor: (malî durumlarının kontrol 
ve murakabesi sonunda alınmasına ve bakanlık
ça müştereken lüzum gösterilecek tedbirleri san
dıklar ve ilgili bulundukları teşekküller yerine 
getirmekle yükümlüdür. Yani bir kademe daha 
emniyet vardır." Gönderdiniz, Çalışma Bakan
lığı kontrol etti «kâfi değil» dedi. İdare mec
lisi değişiklik yaptı ; kabulü mümkün değil. 
Bakanlık neyi lüzum gösteriyorsa, bu sandıklar 
onu yapmakla mükelleftirler. Şimdi bana söy
lemlisiniz, bu sandıklara bağlı olan müessese 
ve bu müesseselerde çalışan arkadaşların sos-
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yal güvenlikleri himayeye mi, inayete mi ter
kedilmiş yoksa mutlak olarak Devletin kont
rolü altına mı alınmış olmaktadır 1 Hiç şüphe 
yok ki ikincisi yapılmıştır. Ve Hükümetin 
teklifinde; plânın ve Anayasanın esprisine mut
lak olarak uygunluk bahis konusu olarak, ken
dilerinin emniyeti ve sigortaları teminat altına 
alınmış, olmaktadır. 

Şu halde muhterem arkadaşlarım, muhterem 
komisyonun ısrarının sebebini düşündüğümüz 
zaman biraz evvel söyledikleri noktada 
kendilerini mazur görüyoruz amıa bunun, tatbi
katımda ine düşündüklerimi neden ifade etmedi-
ler, bunu bilimiyorum. Diyorlar ki, eifemdim 
biz sandıklara dokunmuyoruz, paralarına do
kunmuyoruz laına biz nıuttaıka. kendilerimi dev
ralmış olacağız, fazlasını verirse versin. Şimdi 
lûitfeo komisyon bana söyleşim, kendilerine 
fazladan bir yemi imkân sağlıyaoak alan bu 
sandıkların yaşıyabilmıcisi meye bağlıdır1? El
bette bir pilim ödemeye .bağlıdır. Demek ki biz 
bunu bankalarda çalışmakta olan arkadaşlara 
hem sosyal sigortalara para ödemeye, prim 
ödemeye, hem de bir o kadar -em azından kemdi 
samdıklıaruna para ödemeye .mecbur 'tutmuş ola
cağız. Buna halklkımız var imidir? Arkadaşlar, 
meseleyi dar hukuk çerçevesi içinde ve birta
kım kelime .esprilerinden. uzak (mütalâa 'etmeye 
mecburuz. Anayasanın da, plân 'hedeflerinim de 
tek amacı vatandaşı bir sosyal sigortaya bağ
lamaktır. Bugün Türkiye vatandaşlarının çok 
cüzi bir kısmının, 'hattâ bu Sosyal Sigortalar 
Kamunu ite bile fevkalâde 'az bir kısmının an
cak sigorta 'ettirilebileceği hakikati karşısın
da sosyal güvenliklerini bugünden, bu kanu
nun getirdiğinden daha fazla şekilde temin et-
ıniiş olan sandıkları ila, illâ bunun himayesi (al
tına, bunum şümulüne alacağız demekte bir 
mantık ve bir hizmet laınlayışını düşünmeye, ka
bul .etmeye imkân yoktur. 

Bu sebeple .muhterem komisyonun daha fazla 
ısnaır ötmemıesiıni tekrar rica .edeceğim. Bugün 
bir grup vatandaş sosyal güvenliğe ulaşmıştır. 
Devlet (getirmiş olduğu tasarı ile bunların ,gü-
vem'likleırim'i teminat laltına aılmıştır. Keyfîlik
ten kurtarmıştır. Ve hattâ hepimizin idealinde 
olan en iyi şartlar altında bir sosyal güvenli
ğim örneğini, hedeflerimi vermiştir. Hiçbir za
man bizim gayemiz; çok üstün olan sosyal si
gorta ve güvenlik şartlarını 'haiz vatandaşı, 
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hayır bunlar ıfazladır, dermek değildir. Sen 
daha (aşağıda bir sosyal sigortaya sumibolacıalk-
sım, diyemeyiz. Ne plânın, ne de Anayasamın 
hedefimde bu yoktur. Ama bizim idealimiz, da
ha büyük sosyali sigorta ve güvenlik şartlanma 
sahibolam vatandaşın bu imkânlarınım artırıl
ması ve vatandaşı hastalık, malûllük lamlarım
da daha iyi imkânlara ikavu§turım>ak olmalıdır. 
Buı sebeplle muhterem arkadaşlarım, Hükümet 
teklifi .realisttir, yerindedir, plân medefflıerine 
ve Anayasaya uygumıdur. Bütün bunlarım dışın
da! Türkiye'nin bugün sahilbolduğu imkânlar 
bakımımdan da zaruridir. Eğer gücümüz yeti
yorsa, daha başka sigortasız, kendi haline terk 
edilmiş milyonlarca vatandaşa ellimizi uzata
lım ve bu .asgari sosyal güvenlik şartlarından 
onlaırı faydalandıralım. Zannediyorum ki göre
vimiz o zaman daha. iyi kullanılmış .olacaktır*. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon;(«Maddeyi geçelim» 
sesi) Efendim maddeyi yarıda kesemeyiiz. 
Maddeyi bitirelim, derhal başlıyacağız. 

GEÇİCİ KOMİSYON .SÖZCÜSÜ ŞEREF 
BAKŞJK (izmir) — Sayın arkadaşlarım, dalıa 
evvelki ikonuşmarnda Hüküm'etin geçici 20 nci 
.maddesinin plâna aykırı olduğunu söyledim ve 
Sayın SuphiBaykam iarfcadaşımız dedi k i ; plâ
nın hedefleri vatandaşa dalna iyi, dalıa yük
sek seviyede sosyal güvenlik imkânları ver
mektedir, dedi. Aksime plânda arzu ederseniz 
kelimeleriyle, cümleleriyle okurum. Bütün bu 
sosyal güvenlik, müesseselerinin ve kurumların 
bir elden idaresi hedefini gütmüştür. Bütün bu 
müesseseler, bütün bu yardım sandıkları bir 
elden idare edilecektir diye Beş Yıllık Kalkın
ma Plânımda direktif vardır ve ayrıca 
1963 - 1964 plânında da bu programların tat-
1bika konulacağı Hükümet tarafından ifade edil
miştir. 

Ayrıca Komisyonda tasarı (müzakere edilir
ken Plânlama uzmanlarını da davet ettik. Plân
latma uzmanlarından geçici 20 nci maddesinin 
plân bakımından aykırılık taşıyıp taşımadığını 
sorduk ve Plânlama uzmanları bize kesin su
rette, katiyetle Hükümetin geçici 20 nci mad
desinin plâna aykırı olduğunu söyledi. Çünkü 
plânın bir elden idare edilmesi zaruretini gös-
termekitedîr. 
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.Sayın arkadaşım Suphi Baykam diyor ki : 

«O halde sen niçin Emekli Sandığın], Devlet 
Demiryolları İşçileri Sandığının personelini al
mıyorsun da sadece bunu allıyorsun ?» diyor. 
Ben diyorum ki; bir kalkınana plânında Emekli 
Sandığı da, Devlet Demiryolları da hedef alın
mıştır ve buigün Hükümet, Çalışma Bakanlığı 
tasarısını hazırlamıştır. Devlet Demiryolları iş
çileriyle alâ'kalı yardım 'sandığının bu Sosyal 
Sigorta Kurumu ile b'inl©ş/tirikıı'esıi hususu ta
sarı hal'indeıdir ve çok yakında Yüksek Heye
tinize (gelecektir. Emekli Sandığı ile birleşti
rilmesi ise çeşitli birtakımı karışık kanunlarla 
ilgilidir. Bu, koskoca büyük zarar içinde olan 
bir .müessesenin 'birtakım hesaplarını döküm ha
line getirmeden bir küçücük .madde ile (birden 
devirip ibMaştiııilnıesmin imkânsızlığın i kabul 
edensiniz. Ama bankalarda çalışanlar nihayet 
hdçjbir surette Emekli Sandığı ile ilgili olmı'yan, 
tamamen b'intakım özel müesseselerde çalışan 
kişilerdir ve bu kanun özel şahıslar (bakımın
dan özeti kuruimlarda çalışan şahıslar bakımın
dan hiçbir istisna taşımanıaktadır. O halde hiç-
,'bir özel ısandık ve özel müessese şahısları 'balkı
nı ırıdan bu tasarı hiçbir istisna taşımazken ni
çin 'banka personeli için bir istisna taşısın. O 
ihal.de Sayın Baykam arkadaşi'm 'bu iddiası hi
lâfına Hükümet tamamen bu noktada plân he
deflerine uylgun hare'ket etmektedir diyor ve 
plân uzmanları esaslı surette kendi aralarında 
da müzakere etmişlerdir. Hükümetin (geçici 20 
ııci maddesini pl'âna tamamen talban tabana 
ay ki rı hırlıma kta dır. 

Ayrıca. Sayın Suphi Baykam arkadaşımı sa
dece 'DDY. lişçileri sandıklarından balhseffiler. 
'Kendisine ayrıca ilâve edeyim : Askerî iş yer
leri fabrikalarının .yardım sandıklarında, İni 
sosyal sigorta 'kurumu ile 'birleştirecek tasarı da 
hazırlanmak üzeredir. Müzakereler bitlmek üze
redir. O halde nen bütün dağınık hirtakım 
özel yardım sandıklarını kanuna dayansın veya 
ahdî münasebete dayansın toptan hır noktaya 
bağlarken ve tamamen plân hedefine uygun bir 
surette harekette kendimi mecbur 'hissedenken 
bir köşede özel banka personelini 'bunun dışın
da tutmanın hİçlbir suretle mânası yoktur. 

Aksine tekrar arz ediyorum, biz bunlara im
tiyaz getirmişizdir. Hattâ zaman zalman şöyle 
demek mümkündür. Nasıl oluyor da sen kalkıp 
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da bu banka mensuplarına 10 yıllık bir mükte
sep hak tanırsın, bir taraftan da ö^el sandıık-
1 arından tek kuruş almazsın. Bu aslında perso
nel için tanınmış 'bir imkân iken biz tamamen 
(10) yıllık bir müktesep hak tanıyoruz. Ayrıca 
kendi sandıklarına özel rejimlere dokunmuyo
ruz ve diyoruz ki, «siz özel rejimleıi devanı et
il irmekte serbestsiniz.» 

Ayrıca sayın arkadaş! arım, yapılan iti im 
şudur : Derler ki, iki yere aynı zamanda ö'Zel 
sandığa, ve aynı zamanda sosyal sigorta kuru
muna aynı zamanda prim ödemek mümkün ol-
mıyacağına göre aslında bu bir özel sandığın 
tasfiyesi, feshi ilgası neticesini verir. Aslında, 
sayın arkadaşlarını, on yıllık bir müktesep hak 
tanıdığımıza, ayrıca özel sandıkların da mame
lekine hiçjb.ir surette dokunmadığımıza göre, 
nihayet Sosyal Sigortalar Kurumuna ödiyecelk-
leri topyekûn yüzde 20,5 ölçüsündeki primler 
dışında ona nazaran cüzi, yüzde ü'ç, yüzde dört 
prim 'kesenek, suretiyle hiç dokunulmamış, tama
men muhafaza edilmiş, hu mamelekleri üzerin
de, ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumunun sağla
dığı imkânlar üzerinde 'birtakım, özel imıkânla-
rın sağlanması her zaman ellerindedir. 

Ve sonra sayın arkadaşlarını, bir özel san
dığa 'bir Sosyal Sigortalar Kurumunun verebil
diğinin üstünde imkânlar verilmesi düşünüle
mez. Nihayet sosyal sigorta hesapları, nihayet 
sosyal sigorta yardımları, toplanan primlerden 
birtakım aktüel hesaplardan çıkmış neticeler
dir. Nihayet bu bir matematik meselesidir. Ni
hayet bir matematiğin hiçbir surette hatır gö
nül dinlemediğini kabul ödeminiz. Nihayet 
normal hiçbirisinin tesiri altında bulunmıyan 
matematiğin emri Sosyal Siıgoırta Kurumunda 
bu neticeyi verirken Özel sandıklar da daha 
yüksek' hakları sağlamak mümkün değildir. 
Aksine hu özel sandıklara, sağlanmış haklar 
kâğıt üzerindedir ve geçici 20 ııci madde ile 
getirilmiş tedbirleri yeter değildir. 

Şunu da arz etmek istiyorum: Geçici 20 ne i 
madde ile gere'k özel sandiklara, gerek Hüküme
tin getirdiği metin bu derece müdahaleyi mâkul 
görürken 'bu derece müdahaleyi kalbul etmek 
her şeyden evvel bu mesele bir âmme karakteri 
taşıdığını kabul etmek demektir. 

Sonra, şunu arz etmek isterim.- Nihayet dedi
ğim gibi, geçici 20 ııci madde ne nisbetle müda-
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hale ederse ne nisbette sözde ve satıhta kalan, 
aslında hiç bir surette dei'di esasımda halletmi-
yeeek olan bu hükümler ne tarzda tedbirler geti
rirse getirsin, nihayet özel hukuk kaidelerine 
göre tasfiyesi, feshi daima mümkün olan sandık
lardır. Peki yarın bu sandıklar feshedilirse, tas
fiye edilirse ne olacaktır? 1959 da Devlet Demir
yolları fabrikasında çalışan isçilerin özel san
dıkları 1959 yılında 50 küsur milyon lira açık 
veriyordu, bugün açık ikiyiiz milyon liradır. Bu 
sandıkların da yarın feshe, tasfiyeye tabi tutul
ması ve bu fesih ve tasfiyeden sonra da nihayet 
gelip Anayasa'nm 48 nei maddesine sığınarak, 
«Bu sosyal güvenlik tedbirleri içine gH'ecekler-
dir.» Ve o zaman, geçici cS nci maddede ki on yıl
lık müktesep 'haktan da faydalanamıyacaklardır. 

(Jörüyorsunuz sayın arkadaşlarını, bu tasarı
ya bizim getirdiğimiz madde metni, tamamen 
bu personelin lehinedir; bir akdi münasebeti ka
nuni teminat haline getirmektedir. Tasarı tama
men Jehlerinedir, ve aslında bizim de bu banka 
personelinden tanıdığımız arkadaşlarımız vardır. 
özel suretle temas ettiğimiz zaman daima kendi
leri hakikaten kendi lehlerine bir hareketin ih
tiyar edildiğini kabul ediyorlar. Nihayet çok 
mahdut ve asla bu madde ile yakından ilgisi ol-
mıyau kimse'lerin çıkabildikleri birtakım en
dişeli havadır.. Hiç, bir suretle yeri yoktur ve 
bu banka personelinin haklarının sağlanması 
bakımından komisyonun getirdiği metni kabul 
etmenizi bilhassa rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Dolak. 
A UMUT AYDIN DOLAK (Bal ı keşi r) 

Muhterem arkadaşlarım, Ferid Melen Hükümet 
teklifinin mucip sebeplerini daima olduğu gibi 
mukni bir tarzda Yüksek Heyete izah etmiştir. 
Sayın komisyon sözcüsü, Sayın Ferid Mclen'i 
Hükümet adımı konuşurken, kendi tanzim etti
ği plâna ki, Yüksek Heyetinizin kabul ettiği 
plândır ve 1964 icra programına aykırı hareket 
etmekle suçlamakta ve Komisyonun 19(H icra 
programına uygun bir metni getirdiğini beyan 
ederele Komisyon metnini savunmaktadır. İddia 
ve müdafaa muayyen bir ölçüyü aştıktan sonra 
salim bir neticeye ulaşmak mümkün değildir. 
Sayın Komisyon sözcüsüne göre bugün mevcud-
olan yardımlaşma sandıkları akdi münasebetle
re veya Cemiyetler Kanununa veya Medeni hu
kukun tesis hükümlerine istinadetmektedir. 

Sandıklarla ilgili şahısları topyekûn bir sos
yal sigorta anlayışı içine ithal edebilmek için 
sandık hukukunu muhafaza ile iktifa edip bu 
sandığa tabi eşhasın sosyal sigorta müessesesi 
[içine ithal edilmesi lâzımdır. 'Komisyonun sosyal 
güvenlük anlayışı budur. Yüksek komisyo
nun kanaatine göre eğer bu yardımlaşma san
dıklarını muhafaza ederde bu sandıkların âza
sı olan kişileri sosyal sigortalar kurumuna tabi 
tutmazsanız Türkiye de sosyal güvenlik tees
süs etmez. Bunun aksini konuşan Hükümet Söz
cüsü de plân ve icra programına aykırı konuş
maktadır. Hükümet metnini beyan eden vekile 
karşı müdafaa da kesin olarak böyle sınırlandı
rılmıştır. Şimdi, burada, haksızlık vardır. Bir 
metnin bir yüce heyetten kabulünü istemek, yü
ce heyetin reyine müracaat etmek başkadır; 
kendi metnini iddia eden ve onu beyan eden bir 
kişiyi kemdi sâyini naikzeder durumda teşhir 
etmek başkadır. Ne getiriyor hüküm?. «Bu 
mevcut tesis ve sandıkların tüzük ve statülerine1 

göre bu kanun uyarınca yapılacak yardımlar
dan fazla olarak sağlanan hakları saklıdır» 

Komisyonun bir hakkı müktesep anlayışı var; 
o da şu : Bir noktada işi İn çak gibi kesiyor. Ben 
bu kanunu çıkardıktan sonra bu kuruma tabi bu 
kişilerin bugüne kadar ödedikleri, bugün tees
süs etmiş haklan da bakidir. Şimdi insafınızı 
istirham e'diyoıum. Bunlar bir akdi münasebet
le kurulmuşlardı. Yüksek komisyona göre vâzn 
kanun olar'ak akdi münasebetleri1 müdahale 
ancak âmme intizamının emrettiği bir halin 
mevcudiyeti ile mümkündür. Yoksa vâzn ka
nun ikide bir akdi münasebetlere müdahale 
ediyorum tüye elini uzatırsa bu hukuk rejimi 
olmaz; bu bir. ikincisi bunlar tesistir. Me
deni Hukuk tesis bölümüne göre; tesis neye 
göre kurulmuştur? Yükse'k komisyon takdir 
buyurur ki, tesis muayyen bir malın muayyen 
ve devamlı bir maksada tahsisidir. Böyle bir 
tesiste ebedîlik 'mutlaktır, bu iki. 

Tesiste1 muayyeniyet mutlaktır, bu üç. 
Tesiste müntefiinin intifanına vâzn kanu

nun. müdahale edememesi esastır; bu dört. 
Siz geliyorsunuz bugün müdahale ediyor

sunuz, tesisi ifna ediyorsunuz. Neden?.. «Benim 
kanni güvenliği anlayışım ibu!..» O takdirde 
Türkiye'de hiçbir hayır sahibinin bir daha bir 
tesis kurm'aya teşvik edemezsiniz. «Kamu 
menfaati gördüm tesise müdahale eıttinı...» 
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Medeni Hukukun tesis (bölümünü yıkılma

yan ecdadın bize hâtıra bıraktığı vakıf mües
sesesinin Medeni Hukuk muvacehesinde de-* 
vamı. Buna, ne hak buluyorsunuz da müdahale 
ediyorsunuz? «Dernektir, bunlar, dernek sure
tiyle kurulmuştur.» Dernekler Cemiyetler Ka
nuna tabidir; infisahı hükümleri, hitamı hü
kümleri muayyendir. Hitamı halinde patri un
vanın devamı hükümleri muayyendir, ya sta
tüsünde veya Cemiyetler Kanununda vardır. 
Siz duruyorsunuz, bir kanun çıkarıyorsunuz, 
bir 'derneğin1 bütün mameleki üzerinde tlasar-
rufıfa bulunuyorsunuz. Bu mümkün. Hangi hal
de mümkün? İntizamı âmmenin mevcudiyeti 
•şartiyle anümfeündür. îmıtizamıı âmmenin mev
cudiyeti şartı da Türkiye'de geniş bir halk top
luluğunun bundan müteessir olması ve onların 
tesirlerinin maşeri vicdanlarımızı da müteessir 
etmesi ile mümkündür! Yüksek komisyon söz
cüsü, Türkiye'de bir eksiksiz, sosyal güvenlik 
anlayışının savunucusu olarak diyorlar ki, 
bankalar ve bu gibi teavün sandıklarınım aza
ları da bu Kurumun içine girmezlerse, Türki
ye'de Sosyal Güvenlik kurulamaz. Mecellenin 
Türk hukukunda donuklaşmış, durulaşmış ba
sit bir kaidesi vardır. «Ekser için hükmü kül 
vardır.» Siz ekseriyet için de mucip sdbeplerini 
göstermişsiniz, ibir kanun tasarısı hazırlıyor
sunuz, illâ bu kanun ıtasarısmm dışında Tür
kiye'de hiçbir ins&n kalmasın, tesisleri lağve
deyim, tüzükleri lâğvedeyim bu bir tüzüğe 
göre mi kurulmuş onu da lâğvedeyim. Hepsi 
bana gelsin diyorsunuz. Bu hususi hukuk an
layışının dışında bir görüştür. Beni mazur gör
sünler, geniş, hırslı bir anlayıştır. 

Şimdi ne d-er arkadaşlarımız? «Hakkı mük
tesepleri mahfuzdur.:» însaf buyurunuz, bir ce
miyetin, bir tesisin o tarihten itibaren bü
tün gelirlerini yok ediyorsunuz ama istersen 
venmeye devam et diyorsunuz. Ve biliyorsunuz 
ki, Sosyal Güvenlik müessesesi ücret erbabının, 
erbabı ecrin istikbâlini temin eden (bir mües
sesedir, bir patron müessesesi değildir. Ona da 
efendim istiyorsa fazla variversin diyorsu
nuz. Bu miktar yüzde 17 e çıkıyormuş «ister
lerse öderler efendim» diyorsunuz. Bunu söy-
lediğinz zaman erbabı ecrin bu nisbette bir 
tediye yapamıyacağmı dto biliyorsunuz. Bil
mek (lıırunmndasınız, çünkü bu kanun sizin 
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bu zarureti bilme durumunda olduğunuzu 
gösteriyor. Çalışan kişilerin istikballerini te
minat altına alma Kanunu. 

Demek: İki, çalışan kişiler muayjyen bir nis-
be'tlte bir liştArakte Ibulmmiacaklar. Onları çalıştı
ranlar da muayyen bir nisbette işıtiralklte b-ulu-
nacaıklar da bxı kişilerin istikballeri emniyette 
olacalk. Siz diyorsunuz foi; hayır versinler. Ve
rirlerse devam eder. Vermeyecekler; bu böyle. 
Venmeyince ne olacak? Hakiki müktesepleri 
mıiahfuz diyorsunuz. Bu ne fbiçilm haildim nuüikte-
ısıöp anlayışı, beyler? Slilz diyelim iki, (A) banka
sının teavül sandığı bu tarihte kanunu çıkar
dığınız tarihte 10 milyon, patrim/uvam,. Gelirini 
kesitiniz, emelklilsi var, .aidat ödemiş ve kendisi
ne (halk temim edilmiş [kişiler var. 10 sene sonra
sını düşünüp, 10 milyona bir tefe gelir ilâıve eidil-
mıiiyor. 10 milyon sitalbl hale ıgelmiş, dondurmuş
sunuz. 10 milyon 10 sene sonralki iftira gücünün 
ne olduğunu siz daha :i|yi failinsiniz. Onu domulk-
laşHarırız, lonu 'bütün yardım imkânlarından mah
rum ederiz ve onu tek hasına âtıl bir vaziyette 
bırakınız ve sıonra da dönüp ona ben senin hak
iki m'ük'tetsdbinii mıuhafaiza ettim deriız. Siz, o san
dıktan bundan evvel yardım almaya halk kazan
mış bir kişinin istikbali üzerinde, 'tek klişüde ol 
sa, Türlkiye haikkı ımıülktesep 'tel'âlküdîsmne riayet 
etmekle mükellef bulunduğunuz müddetçe asla 
'onun hu hakikma müda'hade edemezisiniz. Hulku-
'kum temel prensiplerinden birisi, «Elkser için 
hlü'kmıü 'kül vardır», diğeri ise, «Ha'kkı" imikte-
sip muhteremidir.» iki. İnsan oğltıın/un asırlar bo-
yunıoa (ban dölke döke, alın teri dölke döike ulaş
tığı çoik basit hutkuık kaideleri vardır. Nasıl mü
dafaa haikfkı mukaddestir, insan oğfulları hunu 
neler pahasına elde ettiği bür Ikaide i&e, (bunla
rın meyanınd;a h'ir kailde daha vardır ki, «Haik-
'kı ımıüktesep mnlkaddeislt'ir.» Bu bir kişi de olia-
Mlİr, Ibu (bir yetliım de olabilir. Siz o yeltlimlin hu 
/tasarımız çıktıktan sonra pa'trîmfuvanıni'z dıı-
ruimunıu İbir sözlünüzle yoik ettikten sonra, halk-
Ikı talhrlihedilen bir yardımı sıamıdığınd'an ne de
rece zarar görüldüğünlü evvelâ bize burada an-
laltaoalksnı, dalha sonra dıa s-osyal güvenüükften 
bahtsedecefelsiın. Menafii nmıuimiye, isioısyal gıüıven-
l'ilk, bâzı insanlarım menfaatlerimin tahrilbi palha-
sına elde edilmez. Menaıfii umuımiye ve sosyal 
güvenlik, bütün cemiyet münteşirlerinin halk
larını, vâzn kanun tarafımdan sarahaten tetsbit 
etmek suretiyle ancak tesis edilir. Alkls'i halde. 
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ona bir zümrenin bâzı ikicilere hakimiyeti ve 
gal/i/biyeti denir ki, bu ha.kkı müktesep anlayışı-
nıu dışındadır. Şimdi devam ediyorsunuz, yeni 
metinde.. «Tüzük ve statülere göre bu kanun uya
rınca yapılacak yardımlardan fazla olarak sağ
lanacak haklar saklıdır.» Şimdi bu tüzük ne sta
tüde sizin metninizde yandım sandıklarının ku
rulması ile ilgili tüzük ve statüler değiştirilirse 
diyorlsunuz ve ilâve ediyorsunuz; büz yardım-
laşmia sandıklarının, askerlerin yardımlaşma 
.sandığının, Devlet Demiryollarının Yardımlaş-
ıma Sandığının da bu hükümlerden isiMade et
mesi için h'aızırhk içimdeyiz. 

Efendiler, Parlâmentodan geçmijyen hiicM'1 

hülkü'm, 'hiçbir kaziye geçmediği müddetçe mev
cudiyetinden balbsile /bir kanun teklifinin W-
numlaşmaisı için mıudip sebebolmıaız. Ben velkâlet-
te çalışma içindefyiım, öyle ise bunu da ka!bul 
eldin... Bu ne anlayıştır <beyler! Vekâlette yap
tığım çalışıma buraya gelece'ktir, kanule maz 
Ihar olaca/kltır, Senatoda Ikalbuie «ıazhar olacak-
tıı*, Reisicumhurca imzalanacalktır, kanunlaşa 
cakltır. îsitîiklbıale mıızaf ıbir tasarrufun haıkanlıJk 
(koridorlarında yapılan Ibir çalışmanın bâz i 
hakiki mükteseplerin tahrifoödiilmeisini mu'ciıp bir 
sebebol'aralk ileri sünmek doğrusu hatalı bir se 
heptir. Tüzük ve sftatüleıtiıne ıgöre bu kanun uya
rınca yapılacak yardımlardan fazla olarak sağ
lanan halklar, saklıdır. Bu ha'klkın malhfuziyeti 
Yüksek Komisyonun anlayışına göre Türlkiye'-

%de ancak bâzı hatırlı kişilerin saıvunıduğu bir 
prensiptir. 

Aziz dostum Şeref Bialkşıik salvunıınalsı esna 
sında bu fikrin, bu teavün sandıklarından is
tifade eden kişilerin fikri olmayıp, bâzı hatırlı 
kişilerin fikirleri olduğunu ve onların bu i'sitiilka-
metlte spekülâsyon yaptığını ifade ettiler. BLI 
ihatalı bir görüştür. Hukuk savaşında, hulku'k 
için sıaıvaşda milyonlar smslfcuğu halde, bitfkae 
Mlşiinıin konulup, milyonların sükûtu ile mıah-
/volan bir hakiki ' kurtardığı çjdk görülmüştür. 
Ve daima Ibu haklara tahrilbedecek kişiler de 
karşısına geçerek, «Milyonlar .sulsuıyor, sana ne 
^oluyor?» diyenler olmuştur. Bu Ibirimei vakıa.. 

Hatırlı kişiler yalnızca (buolıarı söıylüsyor de
ğil, teavün sandMarı mensupları susuyorlar ve 
'bunları beğeniyorlar dliıyereik, bir metni savun
mak ımümk'ün değild'iır. 

Haltırh kişilerin Türkiye Büyük Mildeft Mec-
lisinldelkl bir müzakerede müzalkerelenin ıselâıme-
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tinli talhri/bedecelk teşdbbülsleıtinin 'bundan evvel 
olduğu gihi, bundan sonra da, Yüce Mecliste 
akamete uğruyacağma eminim. (Bravo, sesleri) 

Binaenaleyh, lehte veya aleyhte bir fikrin 
savunulmasında veya ifadesinde mutlaka ıbu fik
rin arkasında ıbir yeni fikrin [mevcudiyetini dü
şünmek, farz etmek bizleri müzakere selâmetin
den uzaklaştırır. Bu bir hatadır; bu iki. Bu üç,; 
yardım sandıklarının ımüntesipleriyle Yüksek 
Komisyonun yegân yegân 'görüşmesi maddi im
kânsızlıklarla malûldür. Bu teavün sandıkları
nın âzâ 'adetleri Türkiye'de 10 000 ,oHaıbilir, bir 
referandum yapılmamıştır aralarında. Kaldı ki 
hakkı müktesepler referandumla da tahrif edi
lemez. Amme hukukunda dediğiniz ım>evzuubahs 
olur, hususi hukukta akitle teessüs etmiş bir 'mü
nasebeti referandum yaparak bu on bin âzâdan 
beş bin biri istiyor. Binaenaleyh, bıaıkıyenin ta
lebi makbul ve nnedlûl değildir diye bunu red
detmek doğru değildir. Akdî münasebetler bilit-
tifak, hilrıza tadil edilir veya aynı şey ipka 'edi
lebilir. 'Eğer hususi hukuk sahasına ıbu Ikaıbîl re
ferandumların yapılışına, Yüksek Komisyonun 
da inancı ile veya bu kabil referandumıların ha
vası kendisine intikal 'ettiği inancı ile geliyor ve 
bize de diyor iki, bâzı hatırlı kişiler ibunu böyle 
düşünüyorlar. Biz de bu yardım sandıkları mün-
tesipleriyle konuştuk, anların da arzuları bu şe
kildedir dediler. ©u takdirde hususi hukukun 
bu temel prensibini tahrabetmiş oluyorlar, bu 
üç. Şu da dördüncüsü: Bu Komisyon müzakere
lerinde Yüksek Komisyonun inandığım vatan
perverlik anlayışı içinde, inandığım sosyal gü
venlik anlayışım içerisinde bir hukukî gayret 
içerisine 'girmiştir. Ve bir sureti hal olarak, 
Hükümet teklifi yerine kendi teklifinin makbul 
olacağını düşünmüştür. 'Sayın Melen ve Sayın 
Bayikam ve konuşmasına maalesef şahit olamadı
ğım bir arkadaşım bu teklifin aleyhinde konuş
muşlar, yâni Komisyon teklifinin aleyhinde ko
nuşmuşlar.. Bu vâkidir, sık silk vâkidir. Meselâ, 
Emekli Sandığının, Emekli Sandığına bir mad
de eklenmesi hakkındaki bir madde teklifi üze
rinde Sayın llhaımi Erten 'ile bendeniz 'burada 
bunun objektif ve sübjektif hak anlayışı üzerin
de bir tartışmasını yapmıştık. Ve o zaman dedim 
ki, çok eski tarihte sandığa aidat ödemiş ıbir 
kimsenin ödediği paranın o tarihteki iştira gü
cünü düşünecekseniz, daha sonraki tarihte iade-
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yi -muhasebeye ıgiıtmiyeceksink. Bu, 'bir görüştür. 
Tartışıldı; oya vaz'edildi. Bir görüşün Parlâ-
tmentoda nıutlıaika makbul olması mümkün değil
dir. İnandıklarımızı söylemekteyiz. Yalnız çok 
kıymetli iŞeref Bakşık'ıtan istirham edeceğim; 
su hazırladıkları ımetin kabul edilmese Türkiye'
de sosyal ıgüvenlik tehlikeye düşecektir ön fikri 
ile bizim hizmetimizde bulunan bir komisyonun 
sözcüsü olarak lütfen ifadeyi kelâm etmesinler. 
Kabul buyursunlar; biz de sosyal güvenlik anla
yışımız içinde Hükümetin 'hazırladığı metin li'le 
Yüksek 'Komisyonun düşündüğü madde arasın
da muhasebemizi yapalım, düşüncelerimizi ifade 
edelim. Benim ifade ettiğim düşüncelere muva
zi belki bâzı arkadaşların da düşünceleri olacak
tır. Belki kendi fikirleri, ibâzı arkadaşların fi
kirleri 'olabilir. Bu mevzuda uzlaşalım, ıbir iddia
laşmaya gitiini-yelim. Benim Hususi hukuk an
layışım kendilerine müktesep hak bakımından, 
hukukun teme! kavramları, kurallarL bakımın
dan uymuyor. Beni mazur görsünler, hünnıeit-
1 erimle. \ (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır, yeterlik teklif ederim. 

Eskişehir 
Oelâlettin Üzer 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

önergeleri tekrar okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

(İhsan Ünal'ın önergesi tekrar okundu.) 
(Orhan Apaydın'ın önergesi tekrar okundu.) 
(Celâl (Sungur, Ata Bodur, 'Hüseyin Özalp'-

m önergesi tekrar okundu.) 
'>(ismet Sezgin, Ali Şakir Ağanoğlu ve Fennî 

Islimyelrnin önerigesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon önergelere katılıyor 

mu? 
OEÇİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞUHKK 

BAKŞIK (İzmir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergelerin nazara alınmasını 

oylannıza sunuyorum. Önergenin naızara alın
masını kabul edenler... Kabul etınıiyenler... Ka-
ıbul edilmiştir. 

Filhâ'l iştirak ediyor musunuz Sayın Bakşılld 
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ÖEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEREF 

BAKŞIK '(.İzmir) — Evet. 

BAŞKAN — Komisyon önergelere filhâl iş
tirak ediyor. 

Arkadaşlar elimizdeki önerge Hükümet tek
lifinin, Hükümet maddesinin üzerinde bir tek
lif olduğu için, şimdi Hükümet maddesini oku
tacağım. ondan sonra (bu teklifi okutacağım. 

Bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve 
sanayii odaları ve borsaları 

GEÇİCİ MADDE 20. — Bankalar, sigorta ve 
reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi ıoda-
ları, borsalar veya (bunların teşkil ettikleri bir
likler personelinin malûllük, yaşlılık ve ölüm
lerinde yardım yapmak üzere, bu kanunun ya
yımı tarihine kadar tesis veya dernek olara1?: 
kurulmuş bulunan sandıklar, bu kanunun yayı
mı tarihinden itibaren en geç dört ay içinde : 

a) İlgili (bulundukları banlka, sigorta şir
keti, reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi oda
sı, borsa veya bunların birliklerinin bütün per
sonelini kapsıyacak, 

b) Bu personelin, iş kazalariyle meslek 
hastalıkları, hastalık, analık, ımâlûllük, yaşlılık 
ve ölülm, eşlerinin ianalık, eş ve çocuklarının 
hastalık hallerinde, en az bu kanımda belirtilen 
yardımları sağlıyaeak, 

c) Sandıkların statülerine tabi personelin 
(bu madde şümulüne giren banka, sigorta şirketi, 
reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi odası^ 
borsa veya bunların birliklerinden birinden di
ğerine geçmesi halinde bu gibi personelin kemli 
sandıklanndaki müktesep haklarının da diğer 
ilgili sandığa veya aralarında kuracakları 'müş
terek bir sandığa intikalini temin edecek, 

Birer tesis haline getirildiği ve bunu tevsik 
eden statülerini, bu kanunun yayımı tarihinden 
en geç. dört ay içinde Çalışma Bakanlığına ver
dikleri takdirde, bu teşekküllerin ve sandıkların 
personeli işbu kanunun uygulanmasında sigor
talı sayılmazlar. 

Şu kadar ki, bu sandı ki arın statüleri ve sta
tü değişiklikleri Çalışma Bakanlığınca onay-
laumaik suretiyle tekemmül eder. Malî durum
ları da Çalışhıa, Maliye ve Ticaret Bakanlıkla-
r.uıc'a müştereken kontrol ve murakabe edilir. 
Malî durumlarının kontrol ve murakabesi so
nunda alınmasına bu bakanlıklarca müştereken 
lüzum gösterilecek tedbirleri, sandıklar ve. ilgili 
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bulıındnlkları teşekküller yerine getirmelide 
yükümlüdür. 

Sözü edilen «'andıkların mevzuatına tabi ola
rak: geçen hizmetleri ile emekli sandıkları ka
nunlarına veya Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Si
gortalarına tabi olarak geçen hizmetler, yazılı 
isiteik halinde, 5 . 1 . 1961 tarihli 228 sayılı Ka
nunun aylık bağlanmasına iliş/kin esasları daire
sinde bıirleştirilerclk tahsis yapılır. 

BAŞKAN — Uzun uzadıya müzakere yap
tığımız madde üzerinde Saym Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ibir değiştirge önergesi vardır, okutu
yorum . 

Evvelce verdiği önergeyi değiştirdiler, yeni
sini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Geçici madde 20. — Bankalar, sigorta ve 

reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi oda
ları borsalar], borsalar, veya bunların teşkil 
ettikleri birlikler personelinin 'malûllük, yaşlı
lık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere, bu 
'kanunun yaymu tarihine kadar 'tesis dernek 
olarak kurulmuş veya yeniden kurulacak bulu
nan sandıklar, bu Ikanunuıı yayımı tarihinden 
itibaren en geç dört ay içinde : 

1 nci fıkranın bu şekilde olmasını arz ve 
rica ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zcytinoğlu 

BAŞKAN •— Komisyon katılıyor nıu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEKLE 

BAKŞIK (lamir) — Maddeyi ve önergeleri bir 
daha etüt ve tetkik etmek için geri istiyoruz. 

BAŞKAN —• Önergeleri ve maddeyi ıkomis-
yon geri istemektedir. Komisyonun bu isteği
ne uyularak -geçici 20 nci 'madde -önergelerle 
birlikte geri verilecektir. 

Efendim, Turhan Bilgin arkadaşımızın şöyle 
bir önergesi var: Hükümetin istifa etmiş olması 
dolayısiylc, gündemdeki sözlü soruların yeni .Hü
kümet teşkil edilinceye kadar görüşülmemesi hak
kında bir önergeleri var. Efendim, eski Hükümet 
iş başında olduğuna ve eski Hükümet üyeleri de 
cevap vermeye hazır bulunduklarına göre, bu, ba-
Jıismevzuıı olamaz, Esasen böyle bir durum kar-

4 . 12 . 1963 O : 1 
şısında kanunlar da müzakere edilmez. O bakım
dan önergelerini oya koymuyorum. 

Diğer bir arkadaşımızın önergesi var, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Kiyasetine 
Gündemde bulunan Sosyal Sigortalar kanunu 

tasarısının müzakeresi tamamlanmış olduğuna gö
re senelerden beri Mecliste ve altı ayı mütecaviz 
bir zamandan beri Meclis gündeminde beklemek
te olup şahsi hak ve hukuk ile ilgili ve gündemin, 
tüzük gereğince bir defa görüşülecek işler bölü
münde 442 nci sıralarında yer almış bulunan Di
lekçe Karma Komisyonu raporlarının diğer bütün 
ilşere takdimen, öncelikle1 müzakeresini arz ve tek
lif ederim. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkan vekil i 

Aydın 
Kesat özarda 

BAŞKAN — Efendim; ancak, bu önerge hak
kında sözlü sorulardan evvel bir karar alamadı
ğımız için, şayet sözlü sorulardan sonra vakit ka
lırsa kanunun müzakeresi sırasında onu da oya 
sunacağım. 

ÇALİŞMA BAKANI BÜLENT ECUVİT 
(Ankara) — Efendim, usûl hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ÇALİŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara) — Efendim, Hükümetin Sosyal Sigor
talar kanun tasarısı hakkında Meclis öncelik ve 
ivedilik kararı almıştır ve kanunun müzakeresi 
tamamlanmış değildir. O bakımdan bu kanun ta
sarısının müzakeresi tamamlanmadan bu önerge
nin oya sunulamıyacağı kanaatindeyim. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Efendim, zaten Sosyal Sigorta
lar kanunu tasarısı intacedilmeden oya sunulanıı-
yacağını söyledik. 

Ve hattâ bugünkü mevzuıımuz sözlü sorular ol
duğuna göre sözlü soruların daha sonra görüşül
mesi için bir karara varmadan bu önergeyi oya 
koymamıza imkânı yoktur. Zamanı gelince oya 
koyacağız, şimdi oylatmıyorum. 

Sözlü sorulara geçiyoruz, 
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4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden in§ası hakkında ne düşünüldü
ğüne dair sözlü soru önergesi ve Adalet Bakanı 
Abdülhak Kemal Yörük'ün sözlü cevabı (6/589) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Sayın Ada
let Bakanı? Burada, Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Adalet Bakanınca, sözlü 

olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 
15 . 4 .1963 

Nevzat Şener 
Amasya Milletvekili 

Soru : 
Gümüşhacıköy ve Göynücek cezaevleri ne 

durumdadır, mevcut ihtiyacı karşılıyabilmekte 
midirler? Bu ceza evlerinin ıslahı veya yeniden 
inşası hakkında ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara) — Çok muhterem arkadaşlar, 
Amasya Milletvekili Nevzat Şenel Gümüşhacıköy 
ve Göynücek ceza evleri hakkında, bunların bu
günkü durumları, ihtiyaca kâfi gelip gelmedikle
ri ve ıslahı yoluna gidilip gidilmediği hususunda 
vermiş oldukları sual takriri ile bizi bu hususta 
malûmat vermeye sevk etmiş bulunuyorlar. 

Gümüşhacıköy Ceza Evi halen halkevi binası
nın alt katında gayrimüsait bir durumda olup bu 
yerde A 3 tipi yeni bir ceza evi inşaatı için seçi
len ve imar ve İskân Bakanlığınca uygun görülen 
arsa Bayındırlık Bakanlığınca incelenmektedir. 

Göynücek Ceza Evi ise, belediyeye ait kiralık 
ve ceza evi istimaline elverişli olmıyan bir binada 
bulunmaktadır. 

Keza, bu yerde de yeni bir ceza evi inşası için 
seçilen arsa, adı geçen Bakanlıklar tarafından uy
gun görülmüş ve tahsis işlemi derdest bulunmak
tadır. 

Ceza evleri inşaatı 5 Yılhk Kalkınma Plânı 
dâhilinde yürütülmekte olduğundan ancak evvel
ce ihaleleri yapılıp devam eden işlerin ikmali in
şaatları nazara alınmak suretiyle 1963 icraat 
programı tanzim edilmiştir. 

Bu itibarla, 1964 programı hazırlanırken her 
iki mahalde de yeni birer ceza evi yapılması hu
susu not edilmiştir. 

Malûmaten arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Şener. 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Muhterem 

arkadaşlar; Bakan, 8 -ay evvel verdiğim sözlü 
soruımıa bugün verdiği 'cevıapüa meselle halledil
miş buıluımmıaımasımıa nağmeın teşekkür «derim. 
Zira kendileri not edildiğimi ve 1>964 'semesi 
içinde yapılacağımı vadettiler. inşallah kem
diler! 1964 senesinde Adliye Vekili hulunuır da 
biz ya kendilerine teşekkür ederiz, ya da tem-
kid ederiz. 

Arkadaşlar, bu «oruyu getirmekten maksa
dım şu idi : Gümüşhaıcıköy kazasıımın oeaa evi 
eski Halkevi binasımıtn bodrum katımdadır. 
Burası tamıaınuen her türlü sıhhi imkânlard'an 
mahrum, karanlık, kolime bir yerdir. 

Göynücek Corn Evime gelince : Bil' tek oda
dan ibaret olam hu ceza evi, eski laşırnı durağı 
olan bir yerdir. Bu binada bu ıtek odaya 40-50 
mahkûm d oldurul mıalkta ve bunlara ikinci bir 

• miiahkûımiyet çektiriLımefctedir. Göynücek Ceza 
Evinim, 40-50 kişimin bir anada bulunduğu hu 
odamın (içerisine aynı zıaımaımda yüzmuımaranım 
kapısı dahi açılım aktadır. Tasavvur 'buyurumuz; 
böyle bir ceza evimi ve içimdeki mıalhkûımlarıı... 
Adliye Bakanımdan bilhassa istirham ediyorum, 
zirai durumu az - çok kemdi tetkikleri (netice
sinde öğrenmiş (bulunuyorlar, bu mevzulara 
biraz daha thenumiyetle 'eli 'atarlarsa, inşallah 
hu dertler de halledilmiş olur. 'Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplamdırıllımıştır. 

2. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akga'-
nın, dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair soru 
önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet îzmen ile 
Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un sözlü cevabı 
(6/601) 

BAŞKAN — Sayını Ertuğrul Akçaı? Bura
da, Sayım Tarım ve Tioaıret Bakamları1? Bura
dalar. Soruyu o'kıut uy orunu, 
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•Millet Meclisi Sayını Baışkanlığıma 

Türk denizlerindeki bailılk ve diğer deniz 
(mahsullerindin (nesillerini mahvetmek istikaime-
tindeki yılkncı hareketlerin son günlerde dehşet 
verici 'bir hal almaisı karşısında aşağıdaki so
rularımın Ziraat ve Ticaret Vekillerimiz tara
fından sözlü olarak eevaplamdınlmaşımı riea 
öderim. 

29 . 4 .19©,°> 
1] rzuıiaım Millet 'vokali 

Er-tuğrul Akça 

1. Eskiden açık denizlerde bile dinamitle 
balıik avlıyamlaır bu işi büyük bir gizlilik için
de yapanken bugün Haydarpaşa mendireği ve 
Kadıköy Evlendirme Memurluğu sahilinde her
kesin gözü önünde gündüz ve bilhassa gece 
saat 22 den sonra dinamitle balık1 avlandığımın 
bu Vekâletler farkımda ımıdırlar? 

2. Beş linalilk dinamitle milyonlarca balığım 
öldürüldüğü ve bunlardan ancak bir kısmının 
toplanabildiğinin bilinip biliıumediği? 

3. Bu hususlarda istanbul Valiliği ile Ka
dıköy Kaymakamlıği'naı vâki müracaatlara karşı 
bu nnafcamlatr taraflından ive cevap verilip ne 
tedbir .alındığı? 

4. Dinıaımitie avlamam baliği1 lâaiettâyin bir 
kimse bile .tanıyabilecek! vaziyette iken balık-
hanedo bunların satışına nasıl ve kimlerin ıgöz 
yummakta devanı ettikleri? 

5. Balıkhanede doktor var mıdır, varsa va
zifesini suiMimal etmiyor ımu? 

6. Balıkhane Müdürünün -vazifesi nedir, 
dinıaımitie avlanan balıklairın satnşına.' göz yum
makla durumu ne /manzara, arz eder? 

7. Denizin: dibini tanıyarak 'ballıkların yu
murtalarını bile ımaıhiveden trol ile avlamaya 
daha ne kadar .müsaade (edilecektir? 

8. Hal böyle devam •ederse beş sene sonra 
bâzı balık nesillerinin tükeneceğinin, farkında 
•mıyız? 

9. Beş liralık dinamitle beşyüz lira kaza
nan milli servet kaaıtlilelrdniü karşı namuıslu ba
lıkçıları koruya'cak teşkilâtın ne zıamıan ve 
ciddî olarak faaliyete geçirileceğinin açıklan
ması. 

BAŞKAN --• Sayın Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANİ AHMKT OĞUZ (İstan

bul) -••• Etendim, muhterem arkadaşımıza, mem
leketin çok ciddi bir mevzuuna, bir takrir vesi-
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lesiyle parmak basmış olmasından dolayı müte
şekkirim. 

Mazisi 55 - 60 yıla varan su ürünlerini kıy-
metlendirme, onları Devlet yönünden ele alma 
yolundaki, 60 yıldan beri devanı eden tetkikle
rin, bugüne kadar memleket çapında, memleket 
ekonomisine yarar bir istikamet alamamış ol
ması cidden teessüfe şayandır. Bu itibarla, ha
len gündemde bulunan Su ürünleri Kanuniyle 
Su ürünleri Teşkilât Kanununun bir an 
evvel Yüksek Meclisten çıkması, işte bu 50 -
60 yıllık münakaşa ve mücadelenin müşekkel 
kadrolarını ve istikametini tâyin edecektir. Ümid 
olunur ki bundan sonraki çalışmalar sağlıyaca-
ğımız bu kanunlar daha çok verimli olacaktır. 

Bu umumi bilgilerden sonra arkadaşımın 
sorularına cevap vermek isterim. 

Zabıtai Saycliye Nizamnamesinin 29 ncu 
maddesi ile Marmara Denizinde ve diğer deniz
lerimizde sahillerden 3 mil açığa kadar kısımlar
da yapılması yasak bulunan trol yani sürütme 
usulü ile balık ve sünger avcılığı ve 721 sayılı 
Kanunla vaz'edilmiş bulunan dinamit ve benzeri 
patlayıcı maddelerle balık avlanmasına ait 'ya
sakların gereği bugün için genel zabıta teşkilâ
tımıza tevdi edilmiş bulunmaktadır. Bakanlığı
mız bu yolda bir taraftan İçişleri, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı ve mahallî makamlar nezdinde 
gerekli teşebbüslere baş vurmakta ve fakat bu 
çeşitli mercilere bağlı olan mücadele istenilen 
neticeyi verememektedir, tşte bunun içindir ki, 
Su Ürünleri Kanununun bir an evvel kabul edi
lerek bu teşkilâtın kurulması zarureti, bu işleri 
Türkiye çapında, Türkiye'nin su ürünlerinin 
kıymetlendirilmesi yönünden tekelde toplaya
caktır. 

İstanbul Valiliği ve Kadıköy Kaymakamlı
ğına vâki müracaatlere karşı bu makamların bir 
cevap verip vermediğinin bildirilmesi istenmek
tedir. Vâki müracaat]erimizde yine ilgili ma
kamlara yazıldığı ve fakat teşkilâtın kifayetsiz
liği, denizlerde vâki bu kaçak işlerin takibi 
için gerekli vasıtalara sahip bulunmadıkları, 
bunlarla mücadele imkânına sahibolmak için kâ
fi derecede kadroları bulunmadığı cevabı alın
maktadır. 

Dinamitle avlanan balığı lâaiettâyin bir kim
se tanıyabilecek vaziyette iken balıkhanede 
bunlara nasıl ve kimlerin göz yumduğu ve yum
makta devam ettikleri hususlarına gelince; 
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Balıkhanede yaptığımız, ilgili makamlardan al
dığımız yazılarla tevhit ettiğimize göre istanbul 
balıkhanesinden alman cevapta dinamitle avlan
dığı anlaşılan 19 ayrı balık partisi geçen mev
simdi, (bunlarla ilgili arkadaşların haklarında ko-
ğuşturma yapılmak üzere adli makamlara tevdi 
edildiği bildirilmektedir» 

Yapılan bu avlamalar neticesinde bâzı ölü ba
lıkların da piyasaya sürüldüğü ve satıldığı hak
kındaki iddialarına gelince, elimizdeki listelere 
bakarak şunu arz etmek isterim ki, meselâ, Tem
muz 1963 ayında İstanbul balıkhanesinden böy
lece tesbit edilen 9 kilo kefal, 3 kilo lüfer, 5 kilo 
mercan, 8 kilo tekir, 8 kilo karides, 35 kilo or-
kinoz 46 kilo kılıç ve 48 aded İstakoz bozuk olarak 
tesbit edilmiş ve imha edilmiştir. 

Keza Ağustos 1963 ayında İstanbul balıkha
nesine gelen vo toptan satılan su ürünlerinden 
15 kilo kılıç, 50 kilo hamsi, 58 kilo tekir, 93 kilo 
karides, 20 kilo sardalye, 72 kilo muhtelif balık 
ve 16 İstakoz da bozuk olarak tesbit ve imha edil
miştir. 

Aldığımız bu bilgiler göstermektedir ki, ba
lıkhaneye intikal eden mallar üzerinde ilgili 

baytar arkadaş kendi vazifesini yerine getirmeye 
çalışmakta ve tesbit edebildiği sıhhate muzir bu 
balıkların imhası yoluna gidilmektedir. Ve bun
ları avlayıp getirenler hakkında da, biraz evvel 
arz ettiğim gibi, mahkemeye intikal etmiş 19 ayrı 
dosya mevcuttur, haklarında takibat yapılmak
tadır. Verilen bu bilgiler bugünkü vakıayı tes
bit etmek hedefine matuftur. Bendeniz bu ve
sile ile memleketin deniz kaynaklarının mem
leket ekonomisinde oynayabileceği büyük rolleri 
göz önünde tutarak, cidden bugüne kadar çe
şitli makamlara bağlı ve bir elden yönet ilmiyen 
bu mevzuun Meclise sunulmuş bulunan Su ürün
leri Kanunu ile Su ürünleri teşkilât Kanunu
nu bir an evvel çıkarılmak suretiyle bir sahibe 
malediTmesinin bu işin ciddî olarak ele alına
rak bu aksaklıkların önlenmesi için en isabetli 
yol olacağına kaaniim. 

BAŞKAN — Sayın Akça, bir dakikanızı 
rica edeyim. Burada Tarım Bakanından soru
nuz var ama, ilgili değil her halde, öyle değil 
mi? Buyurun rica ederim. 

ERTUĞRUL AKOA (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar, çok kıymetli Ticaret Baka
nımız Sayın Ahmet Oğuz önergemdeki her şeye 
cevap verdi. Bir ıstırap hali içinde bulunduk-
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larma da temas buyurdu. Su ürünleri Kanu
nunun da bir an evvel Meclise getirilmesini te
menni etti. Bütün bunlar güzel, yalnız işin 
velıametini bir kere de sorunun sahibi olarak 
Yüksek Mecliste tescil ettirmek istiyorum. (.) 
da şu arkadaşlar; bugün bütün dünya, su ürün
lerinden gelecek faydaların edinilecek menfaat
ler peşindedir. Cenabıhak bize namütenahi su 
altı serveti ihsan etmiş, biz her gün bu ihmal 
yüzünden milyonlarca liralık su ürününü ni
hayet 50 liralık bir dinamitle yahut da bir trol 
ağı ile mahvedip gitmekteyiz. 

Arkadaşlar, trolcular Höylc çalışıyor: Fener
bahçe - Yassıada istikametinden Pendiğc kadar 
denizin bütün dibi taranıyor ve ondan sonra 
açılıyor, ağlar toplanıyor, içlerinden istenilenler 
alınarak geri kalan ölü balıklar denize atılıyor. 
Bunun herbir seferinde yapılan hesaplara göre 
yalnız ölü olarak atılanın 70 - 80 bin liranın 
üstünde kıymet taşıyan balıklardır. Bunlar 
için de elde edilen 20 - 25 bin liralık balığa 
mukabil 80 bin liralık balık bir seferinde denize 
dökülüyor. Eskiden bu işler açık denizlerde 
yapılırdı. Ben burada bir tip olarak, prototip 
olarak Haydarpaşa Limanını söyledim. Yoksa. 
Hopa'dan İskenderun limanına kadar bütün 
sahillerimizde katliam almış yürümüştür. Bu 
itibarla bu memleketin bir taraftan Yunanlılar, 
bir taraftan Bulgarlar tarafından «aman Türk 
karasularına biraz daha girelim, Türk karasu
larında avlanalım» diye bizim balık partileri
mizin amortisiyle servet yaparken, biz kendi 
servetimizi kendi elimizle 3 - 5 millî servet kaa-
tilinin eliyle yok etmek yoluna asla gidemeyiz 
arkadaşlar. 

Bu itibarla, bunun üzerinde gayet ciddî dur
mak lâzım Biraz evvel Sayın Ahmet Oğuz bu
yurdu; balıkhaneden gelen bozulmuş balıkla]'. 
Doğru cevap vermemişlerdir arkadaşlar. Bura
da, filân tarihteki şu kadar bozuk balık dediği, o 
balıkhaneye gelen balıkların, vurgun balıkların 
yani dinamitle avlanan balıkların yirmide birini, 
otuzda birini teşkil etmez. Verilen bilgi yanlıştır. 

Kendisini elbette: ki, mazur görürüm. O şekil
de vermişler, bu şekilde burada beyan buyur
dular. Saydıkları miktarın üstünde, 20 - 30 
misli fazla vurgun balık muhtelif cins balık 
balıkhaneye getirilerek satılmaktadır. Bu 
itibarla, evvel emirde, bu kamunjun tedvinin
den evvel hangi vekâlete ait ise Hükümet ola-
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ra'k evvelâ bu balıkları avlıyanlarm bunları 
satmak imkânından sureti mutlâkada mahrum 
edilmeleri cihetine gidilmesi tavsiyesinde bu
lunacağım. O da balıkhanenin sıkı bir kontro-
la tabi tutulmasiyle mümJlriiındür. O, (Su ürün
leri kanunu bir taraftan geledursun, fakat 
bugün artık Haydarpaşa limanı, mendireği 
önünde bir polis motörüne aynen şu söylen
miştir; denmiştir ki, motora yaklaşma bir lok
ma da sana atarım. Bunlar 5si 'bu kadar azıt-
mışlardır, azıtacaiklardır. 'Çünkü bunların ço
ğunun kolu ve ayağı yoktur. Fakat kolunu, 
ayağını kaybetmişlerdir, o kadar muazzam ser
vet karşısındadırlar, ki öteki kolunu ve aya
ğına kaybetmekte dahi beis görmezler. Bun
ları bir müşahede buyuracak olursanız bu sakat 
adamlar gider elli kuruşluk bir dinamitle 50 
bin liralık balık öldürürler ve bunun beşyüz 
liralığını, dört yüz liralığını satar gerisini top
lamaz. Başka'balıkçılar bunu• toplıyacak olsa, 
onları da yanaştırmaz. Nihayet epey oldu 
ben soru önergesini vereli - geçen sene polis 
geldi bendenize, ben bu işi kaymakamlıktan 
da tahkik ettiğim zaman polis geldi, beyefen
di, ne diyorsunuz, geçen gün biz üzerlerine 
giderken «Durun orada, bir lokum da size fır
latır, iflahınızı keserim» dediler. Artık bunlar 
bu kadar gemi azıya almışlardır ki, bu itibar
la kendilerine teşekkür ederim, bunun Hükü
met olarak, üzerinde durup kanım gelinceye 
kadar bir icabına bakmanızı ehemmiyetle tes
cil ettirmek istiyorum. Hürmetlerimle (Alkış
lar) . 

BAŞKAN — Soru cevaplandın İni ıştır. 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin öğ
retmen ve öğrencilere neden tatbik edilmediğine 
dair sözlü önergesi ve Ulaştırma Bakanı İhsan 
Şeref Dura'nın sözlü cevabı (6/607) 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu bu
rada. 

Ulaştırma Bakanı burada. Sorularını oku
tuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Demiryolları tren ücretlerinde son 

yapılan indirimlerde talebe ve öğretmenler ni
ye nazarı itibara alınmamış ve bunlara indirim 
yapılmamıştır, 

— 213 

Lütfen ,Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılımasını arz ve rica 
ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI İHSAN ŞEREF 

DURA (Kastamonu) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu'nun (Devlet Demiryolları tren 
ücretlerinde son yapılan indirmelerde öğrenci 
ve öğretmenlerin niye göz önüne alınmamış ve 
'bunlara indirim yapılmamıştır?) sorusuna ce
vap arz ediyorum. 

Devlet Demiryollarında 1.3.1963 tarihinde 
genel olarak % 30 - 35 civarında bir indirim 
yapılmıştır. Bu indirim yapılırken öğrencilerin 
durumu aynen muhafaza edilmiş ve mûtat öğ
renci indirimi devam etmiştir. 

'öğretmenlerin durumuna gelince: iSon tari
fe değişikliğinde diğer zümrelere tanınan indi
rimlerle birlikte öğretmenlerin indirimi de kal
dırılmıştı. Fakat v<âikı müracaat üzerine duru-
oıu yeniden gözden ıgeçlren TÖDDY idaresi 
mer'i tarife üzerinden subaylarımıza tatbik edil
mekte olan % 20 indirimi öğretmenlere do teş
mil etmiş bulunmaktadır. 

Bu indirimler 1 Hazirandan Ekim başına ka
dar öğretmenler faydalanmaktadır. Bu indirim 
Devlet Demiryollarına yılda 50 milyon lira ci
varında bir gelir azalmasına sdbebolmaktadır. 
Dalha fazlasına imkân olmadığını arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, 
AZÎZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlar, demiryolları kâr ve zarar he
saplarını biraz da kendi zaviyesinden mütalâa 
edersek daha evvelki pahalı fiyatlarla bugünkü 
indirimlerden sonraki fiyatlar arasında demir
yolları bumdan çok faydalar sağlamıştır. Müş
terisi fazlalaşmıştır. 

Arkadaşlar, indirimden sonra talebelere ay
nen muhafaza ediliyor. İndirim umumi olarak 
yapıldığına göre, talebelerden dalha evvelki faz
la fiyatlarda veya indirim sırasında talebeleri 
koruduğumuz meselesi şudur: Talebeler esasen 
bugünkü şartlar altında velilerinin de müzaya
kaları dolayısiyle talebeleri kolaylıkla okutma
ları ve ibu okuma dolayısiyle sağa sola gidebil
meleri için onlardan indirim yapılmalk'ta idi, 
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Binaenaleyh umulmi indirimden sonra talebelere 
tekrar tenzilât yapılmaması talebeleri bugün, 
tam bir 'bilet meselâ Ankara - Eskişehir 22 lira 
ise, talebelerden 18,55 lira alınmaktadır ki, çok 
cüzi bir miktar istifade etmiş oluyorlar. Halbu
ki eskiden olduğu gibi % 51 tenzilât yapılırsa, 
talebeler indirimi buıgün 11 liraya inmesi lâ-
znngeür. Binaenaleyh, talebelere bu indirim ya
pılmıyor, buna mukabil öğretmenlerin hiçbirisi 
için yapılmıyordu. Çünkü, benim takririm eski
dir, Mayısta vermiştim. O zaman yoktu, öğret
menlere bir tenzilât yapıimaımııştır. iSonradan 
yalnız tatillere münhasır olmak üzere bu öğret
menlere de bu tenzilât yapılmi'şıtır. Fakat tatil 
devresine münhasır olmak üzere, motorlu tren
lerden istifade etmemek kayıt ve şartı iılc. 

Arkadaşlarım, talebelere ve subaylara bütün 
trenlerden istifade temin olunurken öğretmenle
rimizi motorlu trenlerden maîhru'm etmemizin 
bilımiyorum sebebi ne olabilir? öğretmenlerimi
zi eğer diğer trenleri dalıa geri görerek 
mutlaka oraya binmeye icbar etmek hiçbir za
man doğru olmaz. Ya tenzilât yapılır umumi 
trenlerden, veya yapılmaz. Ama bir kuşum tren
lerden, bilhassa süratli trenlerden, motorlu 
trenlerimizden bunların istifade ettirilmemesi 
bence doğru olmaz. 

Şimdi, bütün temennimiz bu indirimlerden 
sonra Devlet Demiryolları hasılatı gelişmiştir. 

50 milyon lira zarar var dediler, olabilir 
ama umumi çerçeve içinde eğer bu 50 milyon 
zarar ediyorsa yüksek fiyatla 'Oİ'sayıdı, 'belki bu 
zararı Devlet Demiryollarının 100 milyon ola-
ea'ktı. Mademki, DDY İktisadi Devlet Teşekkü
lüdür, diğter serbest sektör fiyatlarına uymak 
mecburiyetindedir, yani otobüs fiyatlarına ya)k-
laşmazsa Devlet Demiryolları daima zarar eder. 

Binaenaleylh, indirme bir taraftan '50 milyon 
zarar ettiriyor ama bir taraftan da umumi ola
rak DDY na 100 milyon hasılat getiriyor. 

Bu bakımdan bilihaisisa talebelerimizin bu
günkü şartlar altında çok cüzi olan bu indiri
mim ıher z:aımlan., ta eskilden beri olduğu gibü bu
günkü morlmal fiyatlardan % 50 tenzilâta tabi 
tutulması, bu bir. İkincisi; öğretlmemleıiilnılfein 
yalnız tatil aylaona münhasır değil1, nihayet 
onların da naikil durumları var. Yejya Italtillcr-
den gayrı izinleri icabı şurajyıa 'buraya giit'tdlkle/i 
zaman, eisatoe.n öğretmeni eriliniz bugün çıok müş 
'kül. şartlar İçimde ve zlor 'şarltlar altında çalışan 
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öğretmenlerimizin bir de bundan ayrı tutulması 
doğru ollmıyacağınd^an, öğretmenlerimizin de 
buıgünlkü yapılmiış olan tarifeden yamft bugünkü 
halka tatbik edilen tarifeden yine % 50 tenzi-
lâtltaın istifade ettirilmesini ve bilhassa gök tu-
(haf olan btir şekilde - tu'haf diyeceğim çünkü 
başlka kelime bulamıyoruım arkadaışlar - mıotlor-
lu trenlerden ayırmıaık öğrdtmenlerimliziiın bıı 
trenlere binmemesi için adeta Iböyle müşkülât 
ıgöisterilmesini biç de yerinde bullmuyoruım. 
Umruim'i trenlerden de öğretmenlerimize % 50 
Itendilât yapılması çak yerinde olur, fcamaıattinde-
yi m, Bu baflomldan Sayın Ulaşjtırıma Velkilimüzin 
bu cihetin de tekrar /tetkikle talebelere ve öğ
rettin enlere bu tenzilâtın yapılmasını arz ve ri-
cia ederim. 

BAŞKAN — Sözlü soru cevaıplandırıimıişitır. 

4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu' 
nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden alı
nan su ücretlerinin geçici veya devamlı olarak 
alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne dair 
sözlü soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Arif 
Hikmet Onat'ın sözlü cevabı (6/608) 

BAŞKAN —~ Sayın Zel/tlinoğlu. Burada. 
,Sayın Bayındırlı!k Balkaeı. Burada. 
iSloruyu okultuyoraım. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki ısıonularıımın Sayın Bayıındırlılk Ba

lkanlımız 'tarafından sözlü olaralk cevaplandır il -
masını arz ve rica ederim. 

10 . 5 .19163 
Adız Zeytinoğlu 

EslkişeMr Milletvekili 

1. 1). Su İşleri tarafından. 'çiftçiden alınan 
su ücretleri ber cins biitlki için dekar başıma kaç 
liradır ? 

2. Bu ücretler kalkmımıainıızMi birinci te
meli olan ziraialtliimiz için faizi a değil midir? 

D. Bu ücretlerin muayyen bir müddet için 
veya tamamen .abnmaımaisı için Sayın Balkanlılk-
ça blir d'üşlünee var mildir? 

BAŞKAN — Sayın Balkan. 
BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HÜKMET 

•ONAT (Ordu) — Muihlterem Aziz Zeythnoğlu 
arkadaşıimızın sorusuna arzı cevap ediliyorum. 

(Malumu âliniz bitkiler sulama ba'kıimındar 
gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar 14 olup 1 ne: 
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grupa (hulbulbat, itouğday<, arpa, yullaıf, çavdar, 
ıkumv danışı, ikuş yemi v. s. 

2 nci grupa, 'bostanı, akldaırı ve tarla ziraatı 
şeiklinde yapılan; 

3 rııcıı grupa; panıulk, işeker pancarı, t'ültüıı 
anason... 

Böylece 14 grupitur. Fazla vakitlinizi alma
mak ilcin /hepsini oku/muyoruım. Arkadaşımız ar
zu ederlerse listeler banidedir; ikendiıs'ine tak-
ıdıüm edenim. 

Bu gruplar, dekar baışma, (bulunidulkları mın-
talkalara göre sulama ıbakıiminldan bir ücrete 
talhidir. Bu ıda şöyledir: Birindi gruıp 4 lira, 2 
mıci gruıp 7 lira, 3 ncü gruıp 12 lira, 4 ncü grup 
8 lira, 5 nci grup '5 lira... Fakat ımmtalkalara 
ıgöre değişmektedir. Yline ifrıı liste ile.de valktî-
nıiizi almamak için dkumuıyoruım. Arkadaşımı 4 
-arzu ederlerse kendilerine takdim öderim. So
rumun ikinci kışımı Ibu ücretin >bu tarifelerin 
ıbugiün içjkı fazla olup olmadığı ımahiyetlindeıdir. 
Bizim kanaatlimize göre fazla değildir. 

Bu münasebetle şunu da arz edeyim ki, me
selâ Blüıyiülk Menderes kemanında pamulk için hu
susi sulamalar (yapılır. Burada yaptığımız he
saplara göre vatandaşların bu sulama masrafla
rı kendileri Itıarafından sulandığı için 3'5 lira ci-
vanndadur. Hallbuki aynı konu için bizJim hek
tar Ibaışma aldığımız ücre't 12 liradır. 

Sualin 3 ncü İkisini: Bu ücretlerin muiayyen 
(bir müddet için tamıamen alınıp almmaimaısı dü
şünülüyor mu? Biız bunu düşünmüyoruz. Sula
manın önemi. Yüksek Meclisçe malûmdur. Bu 
Myiülk dâvanın bir an evvel tahaıkkulk eltltiril-
melsi için çiftçinin ve mıüısltahsıllann da menfa
atleri nîslbettinde bu büyük dâvia|yıa katılmaları
nı ve işıt'irak etmelerini yerinde görüyoruz, -ar/ 
ederdim. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, memleketimizin büyük 
bir kütlesinin çiftçi olduğu malûmuâlileriniz 
ve bugün kalkınmamızın 'birinci temelinin de 
çiftçilikten elde edeceğimiz istihsal olduğu 
yine malûm. Ve plânımızın dayandığı esas 
nokta da yine istihsalimizdir. Binaenaleyh, 
bütün bu hususları nazarı itibara alırsak en 
nihayet milyonlarca bütçeye sahip Su İşleri
nin, bu paraları tahsil için birçok para sarf 
ederek büyük külfete gireceğini de hesaba ka
tarak, köylümüzden çiftçimizden bu paraları 
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almasını ben bugün için, bilhassa henüz kalkın
mamış çiftçimiz için doğru bulmuyorum, ar
kadaşlarım bu su ücretleri belki , bir kısım is
tihsal ürünleri için doğru.olabilir ama, bilhas
sa bugün su işleri için büyük bir önemle çalış-
tiğımız Orta Anadoludaki çiftçilerimiz İm se
ne Allahm yağmurları ile- biraz belki fazla 
istihsal elde edildi, ama, bu memlekette şura
sı muhakkaktır ki, 10 sene bir yağmurlar ve bol
luk olmakta. Fakat 9 sene müddetle köylü
müz kuraklık çekmektedir. Bu kuraklığı önle
mek için ve bilhassa Orta Anadoludaki vatan
daşların 9 sene ıstırap çeken köylülerimizin ver
diği vergilerle teşkil edilen su işlerinin milyon
luk bütçesi içinde tekrar o köylüden dönüm 
başına 4 liradan 9 liraya kadar bilhassa para 
almak doğuru olmasa gerek arkadaşlarım, 
Aynı zamanda bu paraları yalnız şahıslardan 
alınmıyor, köy meralarını sulayan köy sandık
larından da alınıyor. Köy sandıkları binlerce dö 
nüm bugün hayvanların geçimini temin eden 
çayırları vsuluyorlar. Bu çayırların sulama pa
raları yine köy sandıklarından alınmakta
dır. Köy sandıkları bir taraftan yol yapacağız, 
okul yapauağız der Hükümet ve vilâyet yar
dım yapar, içme suyu getirmek için yardım 
eder bir taraftan hayvanların beslenmesi için 
çayırlar ve meraların sulanması için suladığı 
bu çayırlar dolayısiyle Hükümete ayrıca para 
verirse, köy sandıklarının arkadaşlarım, di
ğer daha esaslı olan köy hizmetlerine parası 
kalmıyor, tşte bu bakımdan hem şahısları için 
bugün henüz kalkınmamış çiftçimizden, borç 
altında Ziraat Bankasının kapılarını bekliyen 
çiftçimizden bu paranın hiç olmazsa 5 sene için 
alınmaması ve köy meralarının da sulanmasın
dan para alınmaması o köy sandıklarımı bil
hassa bugün köy yollarına, köy sularına ve 
köy okullarına yardım eden köy sandıklarının 
vilâyetlere ve nafıalara daha fazla yardım 
edebilmesi için çok yerinde olur kanaatinde
yim. 

Sayın Bayındırlık Bakanından bunların 
tekrar tetkikini rica ederim. Hiç olmazsa bir 
müddet için, 5 sene için bu su parasının alınma
ması çok yerinde olur kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle arz ederim. 
BAŞKAN —• Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI AIÎÎF HİKMET 

ONAT (Ordu) — Muhterem arkadaşıma bir 
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hususu hatırlatmak isterim: Buyurdular ki. j 
«Yıllardanberi, Türkiye de mevsim müsait git
miyordu bu sene için havalar iyi gitti ve vatan
daşlarımız da oldukça bereketli bu mahsûl is
tihsal etti.» Bu tahinin ediyorum ki sadece su-
lanamıyaıı mıntıkalar için mevzuubahistir ve ha
len sulanma imkânından mahrum bulunduğu
muz mıntıkaları çok fazla olduğuna göre bun
ları bir an evvel suya kavuşturmak için oralar-
da. da sulama tesislerinin, kurulması lâzımdır. 

Bu sulama, tesislerinin kurulması için de top
rağı sulama imkânına sahi]) olan vatandaşların 
menfaatleri ölçüsünde bu dâvaya yardım, etme
leri lâzımdır. Şurayıda bakınız, sadece bir fikir 
Vermek için arz ediyorum: Sulama şebekesinin 
adı Menemen Sulaması talep edilen ortalama 
kulama ücreti 11 lira 66 kuruştur, sulandıktan 
sonra verimlilik a l ı ş ı ise 106 liradır. Tunceli 
peri sulaması 9oo '.vuruştur. Hu sulama masrafı
dır. Bu sulamadan elde edilen gelir artışı 18.°> 
liradır. 

Elâzığ Ulu Ova sulama masrafı 10 lira 45 
kuruştur. Bu sulamadan elde edilen gelir faz
lası. 149 liradır. 

Görüyoruz ki, sulamayı temin ettiğimiz za
man vatandaşın müstahsilin çiftçinin randıma
nı hakikaten büyük bir ölçüde artmaktadır. 
Şimdi randımanı bu kadar büyük bir ölçüde ar
tan vatandaşlar, ben tahmin ediyorum, ister me
ra olsun, ister diğer bitkiler bakımından olsun, 
bu fazla menfaatlerini sulaiımıyan vatandaşla
ra da imkân sağlamak için Devlete bir ölçü da
hilinde seve seve verirler ve vermeleri de lâzım
dır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Arka

daşlarım, sayın vekilimizin izahlarına teşekkür 
edefim. Yalnız şunu hatırlatırım ki, bugün su
lama imkânlarına malik olan çiftçiler acaba ta
mamen borçlarından kurtulmuş, Ziraat Bankası 
kapılarından kurtulmuş çiftçiler midir? Hayır. 
Binaenaleyh bu çiftçilerimiz bu raddeye geldi
ği zaman hay hay, zaten seve seve verirler. 
Ama bugün bunlar müştekidir. Henüz borçla
rı dertleri vardır. Belki sulamalar dolayısıyle 
bir miktar fazla alıyorlar; gayet tabiidir. Su 
İşleri Umum Müdürlüğünü niçin kurduk? Hü
kümet hizmetleri çiftçinin ayağına kadar gide
cek, gayet tabiî bu vazifesidir. Binaenaleyh her I 
hizmetten mütevellit karşılığını çiftçimizden is- | 
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temememiz lâzımdır. Bunu vazife olarak yapı
yoruz. Bu vazifeyi daha verimli bir hale gel
dikten sonra, çiftçimiz borçtan, kurtulduktan 
sonra istemek daha doğru olacaktır. Fakat be
nim arz etmek istediğim hiç. olmazsa bu radde
ye biraz olsun yaklaşabilmek içindir. Tamamen 
değil, arkadaşlarım, o kadar borçludur ki köy
lümüz 5 sene içerisinde, tamamen olmasa bile, 
biraz yaklaşacaklar, fakat bu raddeye yaklaş
madan bu sulama ücretlerinin alınmaması çok 
yerinde olur kajıaatindeyim. Sonra bu sulama. 
ücretleri alınırken, mesela motorlu su çeken bir 
çiftçimizden de dönüm başına aynı para almı
yor. Doğrudan doğruya tarlasına su girenden 
de aynı para almıyor. 

Bir iki motor 'masrafı yapıyor, motoruna ıgaz 
masrafı yapıyor, ondan da dönüm, başına aynı 
para alınıyor. Efendim doğrudan doğruya 
tarlasına su 'kendiliğinden akıp giden tarladan 
da aynı. para almıyor. Bir de bu cihetlerin 
tetkikini yani bu hizmetlerin derecesine göre 
alınırken 'alınması. .Fakat bilhassa arkadaşlar 
köylü Ibiraz olsun borcundan (kurtuluncaya ka
dar beş «ene için Hükümet Ibu hizmetlerden 
zâten vergisini vermekte Hükümetlin 10 milyar 
geliri, bilvasıta, da. olsa büyük ekseriyeti teşkil 
eden köylüden çukmaktadır. Binaenaleyh 'Hü
kümete bu vergiyi vermekte anıta, ayrıca da bir 
yardım için biraz olsun 'köylüyü kalkındırmak 
lâzımdır. 5 sene sonra inşaallah ibiraz sonra Ibu 
borcundan kurtulursa alalım. Köylü haliyle 
üzerine düşen 'vazifeleri yapacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
5. —• Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu"-

nun, ithal edilen traktör, motor ve aletlerinin 
çiftçilere ucuz satılması 'hususunda ne düşünül -
düğüne dair sözlü soru önergesi ve Tarım Baka
nı Mehmet îzmen'in sözlü cevahı ((1/609) 

BAŞKAN-— Sayın Zeytinoğlu, burada. 
Tarım Bakanı burada, Soruyu okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
ithal edilerek çiftçilere satılan traktör, mo

tor, ziraat aletleri çok pahalı olarak çiftçiye 
intûıkal etmektedir. 

Çiftçiye ucuz intikali için Sayın Tarım Bakan
lığının ne düşündüğünün lütfen Tarım Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

Aziz Zeytinoğlu 
Eskişehi r Milletve'kili 
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BAŞKAN —Sayın Bakan. I 
TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (C. 

Senatosu Giresun Üyesi) — Muhterem arkadaşla
rım, sayın arkadaşımız Zeytinoğlu'nun traktör ye 
ziraat makinaları nm pahalılığı karşısında bunları 
ucuzlatmak konusunda Tarım Bakanlığının ne 
düşündüğüne dair sorularına cevaplarımı arz 
ediyorum. 

Traktör ve ziraat makinaları ithal voliyle 
memleketimize girmektedir. Bunların fiyatları 
bugün mevcut dış ticaret rejimine ve döviz ku
runa göre teşekkül etmektedir. Ayrıca bu makina 
ve aletleri girişlerinde, istihsal Vergisi adı ile bir 
vergiye tabi bulunmakta, ayrıca da Gümrük Res
mi ödenmektedir. Tarım Bakanlığı olarak tabia-
tiyle bu kabil âlet ve makinaları mümkün oldu
ğu kadar müstahsıla ucuz intikal ettirmek arzu
muz ve çalışmalarımızın mevzuudur. Bu arzu
muz istikametinde traktörlerin % 18 nisbetinde 
Ödediği giriş İstihsal Vergisi hakkında, ilgili ma
kamlar nezdinde yaptığımız temaslar neticesinde 
bu % J0 a indirilmiştir. % 15 olarak ödenmek
te bulunan Gümrük Resmi için yine yaptığımız 
temaslar neticesinde Gümrük Resminin indirilme
sinin imkânı olmadığı neticesine varılmıştır. Bu 
itibarla ithalat rejimine göre, muayyen kâr hadle
rine göre ve mevcut Gümrük istihsal Vergi Res
mine göre teşekkül eden fiyatın dışında başkaca 
bir müdahaleye imkân yoktur. 

Hürmetlerimle arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Zcytinoğlıı. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlarım, bugün hakikaten çiftçinin sa-
tmaldığı ziraat aletleri çok pahalıdır. Bugün bir 
traktör 50 bin lira, bir su motoru 10 bin lira, bir 
döğer - biçer 120 bin lira, gübre hakeza 45 kuruş. 
Bunlar dünya fiyatları üzerinden memleketimize 
geliyor ama, bizde dolar fiyatlarının yüksek ol
ması, 280 kuruşluk doların 13,5 liradan verilme
si, ondan, sonra istihsal Vergisi ve Gümrük Re
simleri ve sonra kâr hadleri. Bunlar çok yüksek 
arkadaşlar. Son ziraat odaları kongresinde çift
çilerimiz bunlardan bahsile dert yandılar. Bu 
hakikaten bir çiftlik satınalır gibi bir makina 50 
bin lira, bir makina 120 bin lira; çok arka
daşlar. Biz onların istihsal ettiği maddeleri de 
dünya fiyatlarından yükseğe almıyoruz, arkadaş
lar. Bugün dünya fiyatlarında yüz kuruş olan 
buğdayı 70 küsur kuruşa alıyoruz. O da normal 
değil. Normaline bakarsanız 60 kuruştan eline pa- | 
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ra geçiyor. 15 kuruşluk gübreyi 45 kuruşa alı
yor. Hiçolmazsa, biraz önce arz ettiğim gibi, çift
çilerimiz borçtan kurtuluncaya kadar bu makina 
ve zirai aletleri getiren tüccarlara veyahut da Zi
rai Donatım Kurumuna doları daha ucuza vere
mez miyiz? Dolar Merkez Bankasında bir fon he
sabı var. Bundan kâr ediyor. Doları 9 liraya alı
yor, 13,5 liraya satıyor. Bu kârların bir kısmını 
bu ziraat aletlerine tahsis edemez miyiz? Gümrük 
Resmini kaldıramaz mıyız? Madem ki, bütün var
lığımızı, memleketin bütün âtisini istihsalimize 
bırakıyoruz, ondan yardım bekliyoruz. Bu gibi 
yardımlara da gelince yapamıyoruz, işte bu ba
kımdan arkadaşlarım, hiç olmazsa ziraat aletleri
ne tahsis edilen dolarların daha ucuz fiyatla ve
rilmesi, Gümrük Resminin kaldırılması, istihsal 
Vergisinin kaldırılması ve kâr hadlerinin azaltıl
ması.. Meselâ Ziraat Bankasına kredi ile gelen 
traktörler var. Ziraat Bankasından tüccarlar pe
şin olarak paralarını alıyorlar. Ziraat Bankası 
çiftçiye beş sene kredili veriyor. Ama tüccarlar 
getirir - getirmez çiftçiye intikal edince gidiyor, 
Ziraat Bankasından parasını alıyor. Günkü kâr 
haddi kaç bunun? Yüzde 35 tir. Yüzde 35 e ka
dar çıkıyor arkadaşlar. 

Ziraat Bankası mademki peşin para ödüyor. 
Niçin yüzde 10 nunu getirmesin bunun tüccar. 
Ziraat Bankasının kredili yaptığı traktörlerden 
ancak % 10 kârı olsun. Bunlar mümkün. 

* İşte bütün bunları Sayın Ziraat Vekili tek
rar tetkik ederek çok pahalı olan, hakikaten köy
lünün aldığı pahalı, sattığı ucuz olan bu malların 
bir an evvel halledilmesi ve köylüye hiç olmazsa 
arz ettiğim gibi köylü kalkınmcaya kadar, borç
larından kurtuluncaya kadar muayyen bir müd
det için bu şekilde ucuz ziraat aletlerinin ucuz 
ziraat vasıtalarının bu memlekete girmesini temin 
ederlerse milyonlarca milyonlarca çiftçi kendisi
ne minnettar kalacaklardır. Bunu arz ederim, 
arkadaşlar. 

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

Senatosu Giresun Üyesi) —• Aziz arkadaşlarım, 
arkadaşımın konuşması üzerine bâzı hususlarda 
ilâveten mâruzâtta bulunmama izin vermenizi ri
ca ederim. 

Muhterem arkadaşım gayet haklı. Sözleri
min başında da söylediğimi gi'bi, 'Tarım Bakan
lığı olara'k, Hükümet olarak airaaife. mafcina ve 
aletlerinin mümkün mertebe ucuza müstahsilin 
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eline geçmesi her yönden memleketin menfaati 
iktizasındandır. Buyurdukları ıbirkaç hususun 
üzerinde 'durulmaya değer olarak gördükleri 
için kısa kısa gözden geçirmek istiyorum. Evvel
emirde döviz 'kurlarından' hususi bir kur tâyin 
etmek, tahsis ötmek ımümkün değil imi diye 'bu
yurdular. Muhterem Heyetinizin malûmudur ki, 
memleketimizde (tatbik edilmekte olan döviz kur-
iları, para fonu aidi lile bilinen hir 'müessesenin 
ortağı bulunmamız dolayısiyıle, o müesseseye dâ-

_hil olduğumuzdan, kendiliğimizden 'böyle hir de
ğişiklik yapmamıza imkân yoktur. Onların da 
muvafakati mevzuubahis değildir veyahut da 
çok uzun tetkiklere bağlıdır. Kâr hadleri mevzu
lunda bugün Türkiye'min yıllık traktör ithali 
traktönü misal olarak alacak olursak, yıllık trak
tör ihtiyacı 6 bin traktör olarak tesbit edilmiş
tir. Bu 6 bin traktör Türkiye'de Assaimblage 
müessesesi, montaj müessesesi halinde meveut 
Minneapolis Mollne, Ilze'l ve Zirai (Donatımı 
müesseselerimin elinde bulunan ımonıtaj ımüesse-
selcri taraflından fcendilerine tâyin ettiği mik
tar üzerinden montaj edilmektedir. Bu traktör
ler mamul parça halinde gelen, mamul olarak 
•gelen traktörlere göre, yapılan hesaplar neticesi, 
500 dolar daha ucuza malolımalktadır. 500 dola
rın bugünkü kur üzeninden ıbaliği malûmdur. 
Bu itibarla hu derecede bir ucuzluğun temini 
ele alınmıştır. Kaldı ki hu montaj müesseselerine 
tanınan montaj yetkisi içinde traktör parçaları
nın gittikçe, yıldan yıla artan bir nisbette Tür
kiye'de yerli olarak yapılması da teminat altı
na alınmıştır. Bu takdirde de 'bu nisbette de da
ha da ucu/1 ıyacağı umulmaktadır, tahmin edil
mektedir. 

Bununla şunu demek istiyorum: Traktör zi
rai alet ve makinaların sıklet meıkezini teşkili 
ettiğine göre, ithal yolundan ziyade dâhilde 
monte etmeğe kaydırılmış, bu suretle arz ettiğim 
sebepler tahtında, ucuzlatma yoluna gidilmiştir. 
Ayrıca ithal edilen traktörlerin kâr hadlerinin 
daha müsait hale indirilmesi mevzuunda birkaç 
gün evveli bir teşebbüs yaptığımızı da arz etmek 
istiyorum. 

•fiü'bre mevzuunda; gübre fiyatları bugün 
Türkiye/ide, •muhtelif vesilelerle söylediğimiz gi
bi, 44 kuruşa .satılmaktadır. Bu da buyurdukla
rı nishette ucuz değildir. Biz Türkiye'de imale-
dilen gübreyi 30 kuruşa alıp, nakliyat ımasrafı 

4 . 12 . 1963 O : 1 
sigorta, zirai donatım faizleri masrafı dâhil edil
mek suretiyle Türkiye'nin her tarafında 44 ku
ruşa tekel maddesi gibi satmaktayız. Bundan 
maksadımız da imomleketin her tarafında aynı 
fiyatla çiftçiye gübre temin edilmesidir. Baı ko
nuda da elimize geçen imkânları kullanmak su
retiyle ucuzlatıcı yollarda çalışmakta bulundu
ğumuzu da ilâveten arz ederim. 'Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6, — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından ithal 
ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç veril
mesi sebebine dair soru önergesi ve Tarım Ba
kanı Mehmet İzmen'in sözlü cevabı (6/610) 

BALKAN — Soruyu okutuyorum . 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Zirai Donatını Kurumu tarafından ithal 

ve monte edilerek çiftçiye verilen, satılan 
traktörlerin geç verilmesi sebebinin lütfen Ta
rım Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını arz ve rica ederim. 

Aziz Zeytinoğlu 
Eskişehir Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (C. 

Senatosu. Giresun Üyesi) —• Muhterem arka
daşlarım, biraz evvelki mâruzâtım arasında 
Türkiye'de montaj suretiyle traktör temin 
eden. müesseselerden birisinin de Zirai Donatım 
Kurumu olduğunu söylemiştim. Zirai Donatım 
Fordson adı verilen bir firma ile yaptığı an
laşmaya müsteniden Adapazarı Montaj Mües
sesesinde traktör monte edilmektedir. Ve 
monte 'edilen traktörler de muhterem çiftçi
lerimizin Zirai. -Donatım m. memleketimizin 
dört bucağındaki satış 'bürolarına vâki mii-
racaatini teyiden yatırdığı kapora sırasına göre 
kendilerine, teslim edilmektedir. Geç verilmesi 
diye bir mevzuu yoktur. Zirai Donatım, parça 
suretiyle ithal ettiği traktörleri, arz etiğim 
tempoda, günde 10 - 12 traktör monte etmek 
suretiyle bir sıra dâhilinde tevzi etmektedir. 
Bundan başka hir imkân yoktur. Arz ederim. 

I i AŞK AN — Sayın Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, hu mevzuda bilhassa Zi
raat Bankamıza şükranlarımı arz 'ederim. Günkü 
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hariçten ithal edilen Fordson traktörleri Ada-
pazarı'ndaki hir montaj fabrikasında monte 
edilmekte ve bilâhara vilâyetlere kontenjan
ları nisb etinde taksim edilmektedir. 

Efendim, hu sorumu 5 nci ayda, yani İlkba
harda vermiştim. Çünkü Adapazar'ına yüzlerce 
traktör 'gelmiş, sandıklarda heklemekte idi, 
montesi geç kalıyordu. Çünkü hir firmaya ve
rilmiş. Z,jrai Donatım Kurumu monte işini 
hir firmaya verdiği için, hu firma ancak gün
de 12 tane tarktör monte edebiliyordu. Bu 
12 tane de Türkiye'nin her tarafına taksim edili
yordu. Bilâhara Sayın Vekilimizi ziyaret ettim, 
beraber görüşmemiz neticesi oradaki çalışmalar 
hızlandırıldı, bir ekip yerine iki vardiya çalıştı
rıldı, günde 12 yerine daha fazla traktör monte 
ederek ve çiftçinin eline de daha çabuk geçmesi 
temin edildi. Bu bakımdan Sayın Vekilimize şük
ranlarımı arz ederim. Yalnız badema, önümüz
deki devrede do yine gel ocuk, monte edilecek. 
Eğer hu monte müesseselerinin mukavelelerinde 
bir değişme kabilse, yapılırsa ve meselâ Eskişe
hir'in traktörleri Eskişehir'de monte edilebilir. 
Eskişehir'de büyük fabrikalar var. DDY. ve 
tayyare fabrikası vardır, şeker fabrikası vardır.. 
Bunlar harice de iş yapıyorlar, bunları monte 
edebilirler. Yalnız ycterki Zirai Donatım Kuru
mu mukavele yaparken eğer çiftçimizin geç eline 
geçmesi mümkün olan susuşlarda mukavele gibi 
bir madde koyarak, bu gibi montelerin icabında 
vilâyetlerde de yapılması hususu, bir madde ola
rak zikredilirse o zaman vilâyetler bu konten
janlarını daha çabuk alırlar. Çünkü malûmu-
âliniz ziraat âletleri vaktinde gelmezse nadaslar 
olmaz ; nadaslar olmazsa ekimler olmaz ve niha
yet bunlar plânımızın neticesine kadar tesir eden 
hususlardır. Bu bakımlıdan arkadaşlar bu şe-

• kilde şükranla arz edeceğim, bu sene olmadı 
ama gelecek sene hu monte işi kabilse, kabil 
olan vilâyelerde yapılması ciheti mümkün olur
sa, hu yola gidilirse çiftçilerimizin eline daha 
çabuk geçmesi bakınıındaıı çok faydalı olacağı 
kaııatiyle arz ederim. 

BALKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

7. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son heş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair soru önergesi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Fahrettin 
Kerim Gökay'tn sözlü cevabı (G/613) 
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BAŞKAN — Soru sahibi İhsan Ataöv bura

dalar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı bura
dalar soruyu okutuyorum. 

15 . 5 . 19GJ 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanınca sözlü olarak sevaplanclırılma-
sınm teminini saygı ile arz ederim. 

İhsan Ataöv 
Antalya Milletvekili 

1. Antalya Devlet hastanesi son beş yılda 
kaç defa teftiş edilmiştir? Hastane ve orada ça
lışan doktorlardan kaç. defa şikâyet edilmiştir? 
Bu şikâyetler kimler hakkındadır? Müfettişler 
ne rapor vermiştir. Bakanlık ne gibi tedbirler 
almıştır? 

2. Devlet hastanesi' hekimleri hastaneden 
başka hangi müesseselerde vazife yapmaktadır? 
Bu mesaileri esas vazifelerine tesir etmekte mi
dir? 

3. Son seyahatinizde hastaneyi çeşitli yön
lerden tatminkâr buldunuz mu? Hasatanenin 
tatminkâr hale gelmesi için ne tedbirler aldınız? 

4. Antalya Şifa yurdu hakkında her lıaııgi-
bir teftiş yapılmış mıdır? Bu müessese hakkında 
Bakanlıkça alman bir tedbir var mıdır? 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKAN[ 
FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) — 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Antalya 
Devlet Hastanesi hakkındaki sözlü sorusuna 
cevaplarımı arz ediyorum. 

Yalnız bu sorunun içindeki bâzı hususlar 
doğrudan doğruya muhterem selefime teveccüh 
etmektedir. «Seyahatiniz esnasında ne gibi 'mü
şahedede bulundunuz» tarzındadır. Faikat kendi
lerinden intikal eden malûmatı bu şekilde onlıara 
ıaci olımak üzere arz edeceğim. 

1. Antalya Devlet Hastanesi son (beş yıl 
zarfında dört defa teftiş ettirilmiş, tesbit olu
nan noksan ve 'aksalklıklarin giderilmesi husu
sunda Bakanlıkça da gereken emirler verilmiş 
ve neticeleri 'önemle takibolunmuştur. 

Bu devre zarfında hastanede lüzumlu ona
rımlar yapılmış sıhhi alât ve malzeme ile kar
yola, etejer, dolap ve saire gibi eşya temin olun
muş, lâboratuvar ıslah edilmiş, hastanenin de
nize hakan cephesindeki çukurluklardan mü
him bir kısmı imlâ ve tasfiye edilmek suretiyle 
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buranın bir bahçe haline getirilmesine ealışılmış-
to. 

Hastane son defa 1963 yılının Ocak ayında 
teftişe tâbi tutulmuş vo müfettiş tarafından 
1963 yılı için tesbit olunan ilıtiyaçilar Bakanlık
ça nazara alınarak bunların imikân nisbetindc 
temini cihetine gidilmiştir. 

Son beş yıl zarfında hastane ve mütehassıs
lar hakkında biri vilâyetten anüntekil, altısı 
ımüstear nam veya isimsiz ve adressiz mektup, 
12 si de hakiki isim ve adres verilmek suretiy
le ceım'an 19 şikâyet veya ihbar yapılmıştır. 

Şikâyetler daha evvelki baştabip ve halen 
Dahiliye Mütehassısı Dr. Galip Eralp, bundan 
evvelki (baştabip ve halen Dahiliye Mütehassısı 
Dr. Kemal Ediş, Kulak Mütehassisi Dr. Ziya 
Yalvaç, Operatör Dr. Necmettin Köker, Bak
teriyolog Dr. Muhtar Neşşar, Asabiye Mütehas
sısı Dr. Osman Yazıcı oğlu ile eski İdare Memu
ru Talât Perdeci hakkında yapılmış, bâzı şikâ
yetler de umumi mahiyette Hastane İdaresi 
ve bir şikâyet de Sağlık Kurulu hakkında vâki 
olmuştur.' 

Yapılan şikâyetlerden biri Bakanlıkça ce
vaplandırılmış, 14 ü incelenmelc üzere müfettiş
lerimize verilmiş, diğerleri de valiliğe gönderil
miştir. 

incelemeler sonunda bu şikâyetlerden 9 unun 
asılsız, mesnetsiz veya hilafı haikikat olduğu 
anlaşılmış, 5 i hakkında da karar mercilerince 
men'i muhakeme kararı ittihaz olunmuştur. 
Lüzumu muhakeme kararı verilen dosya sayısı 
ise 2 dir. Bunlardan biri üzerine mahkemeye 
verilen eski Baştabip Dr. Galip Eralp beract 
etlmiştir. Diğer lüzumu muhakeme kararı Kulak 
Mütehassısı Dr. Ziya Yalvaç hakkında, Vilâyet 
idare Heyetince birinci derecede verilmiş olup, 
bu karar üzerine adı geçenin itirazda bulunup 
bulunmadığı hususunda bir bilgi alınamamıştır. • 
Muamele takibedilmektedir. 

Müfettişler tarafmdaın tanzim olunan iki 
rapor üzerine ilgililer ikaz olunmuş ve gereken 
tenbihat yapılmakla beraber, üç (müstahdemin 
işine son verilmiş, bir hemşire ve bir hemşire 
yardımcısı baş'ka mahallere nakledilmiş, İdare 
Memuru başka göreve geçmiş ve eski baştabip 
1960 yılı sonunda bu vazifesinden ayrılmıştır. 

Geçen Mart ayında selefimin hastaneyi ziya
retinde temizlik ve intizamın kâfi derecede te
min edilemediğini müşahede etmesi üzerine, has-
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tane baştabiplik görevi başka bir mütehassısın 
uhdesine verilmiştir. 

Diğer taraftan Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da da derpiş edildiği üzere, yurdumuz 16 sağlık 
bölgesine ayrılmış, bu taksimatta Antalya Vi
lâyeti 6 ııeı bölgenin merkezi olaralk tesbit edil
miş ve bölgeye devamlı şekilde bir müfettişimin 
verilmiştir. 

Devlet Hastanesinde işlerin daha düzgün, 
kanun ve mevzuata daha uygun ve vatandaşla
rın şikâyetlerine ımahal brrakmıyaeak ibir şekil
de ifası bakımından her zaman için murakabe 
ve kontrola tabi tutulması hususunda müfettişi
mize gereken talimat bildiril'miştir. 

2. Antalya Devlet Hastanesinde halen 12 
mütehassıs tabip görevlidir. Bunlardan 6 sı 
İşçi Sigortaları Kurumunun anlaşmalı tabipli
ğini de yapmaktadırlar. Cildiye mütehassısına 
yine Bakanlığıımıza, bağlı Deri ve Tenasül Has
talıkları Dispanseri Mütehassıs tabipliği ek gö
revle verilmiş, verem paviyonu mütehassısınım 
/da ceza evi tabipliğini ek 'görev ifasına müsaade 
olunmuştur. Sicil kayıtlarımıza göre diğer mü
tehassısların ek görevleri mevcut değildir. Ge
rek anlaşmalı ve gerekse ek görev suretiyle ve
rilen vazifeler hastane (mesaisini aksatmamak 
ve hastane nöbet ve mesai saatleri dışında ifa 
olunmak suretiyle verilmiş veya bu şartlarla 
n lü s a a de ol uaımuşt ur. 

Bahsi geçeu vazifelerin nıiitelıassıslarm esas 
vazifelerine tesir ettiği veya aksattığı hakkın
da vilâyetten bir iş'ar vuku, bulmamış ve teftiş
ler sırasında da bir aksama tesbit edilmemiş
tir. Müfettişlerimiz vazifeleri icabı bu mevzu 
ile de daima meşgul olmaktadırlar. 

o. Geçen Mart ayında Antalya'ya da uğra
yan selefim bu arada Devlet Hastanesini de ziya
ret ederek gerekli incelemelerde bulunmuş ve 
ihtiy a çlanni tesbit etin iştir. 

Filhakika verem pavyonu da dâhil 150 yatak 
üzerinde çalışmakta .'bulunan hastane muhitin 
ihtiyaçlarına kâfi derecede cevap verenıemeiktc-
dir. Bâzı servisler çok sıkışık ve bilhassa, intan i 
hastalıklar pavyonu gayri müsait hattâ iptidai 
durumdadır. 

Ancak memnuniyetle ifade edeyim ki, ziya
retim sırasında hastane bahçesinde yeni bir 
paviyonıun temeli atılmış ve faaliyete geçilmiştir. 
Ayrıca, yeni pavyonda esas binamın ihtiyacını 

220 
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da karşılıyacak şekilde kalorifer tesisatının ya
pılması kararlaştırılmış ve bunu teminen Ba
kanlıkça 70 000 liralık bir ödenek tahsis olun
muştur. 

Diğer taraftan Vereni Sevaş Derneği eliyle 
inşa ettirilmekte bulunan sanatoryumun bir an 
önce ikmali ile hizmete girmesini 'teminen der
neğe Bakanlıkça 300 000 liralık bir yardımda 
bulunulmuştur. Bu suretle bina hizmete girdik
ten sonra Devlet Hastanesindeki verem yatak
ları da sair hastalara tahsis edilerelk bu yönden 
de hastane ferahlıyaeak. ve Antalya'nın tedavi 
kurumları bakımından ihtiyacı giderilmiş ola
caktır. 

Ayrıca tesbit olunan ihtiyaçların karşılan
ması için bu defa genel gider 'kontenjanı hari
cinde hastaneye 125 000 liralık bir ödenek ay
rılmış ve mahalline gönderilmiştir. Bu tahsisat 
ile tomograf, serİyograf, ameliyat lambaları ve 
ameliyathane vesaire için lüzumlu aletler mu
bayaa edilecektir. 

4. Antalya'da Şifa Yurdu adındaki hususi 
hastane 1959 dan (bu yana dört defa teftişe tâbi 
tutulmuştur. Son teftiş 1963 yılının Şubat 
ayında yapılmıştır. Teftiş raporuna göre da
hilî hastalıklara hastanenin mesul Müdürü Dr. 
Naci Anın 'un haricî hastalıklara da Dr. Orhan 
Süer'in baiktığı 'anlaşılmıştır. Ancak son defa 
alınan bilgiye göre Dr. Orhan Süer hastaneden 
ayrılmıştır. 

Müfettiş tarafından tesbit olunan noksanla
rın izalesi hususu valiliğe yazılmış olup, netice 
takibolunnıaktadır. Ayrıca bölge müfettişimi
ze de tesbit ettiği noksanların bir an önce ik
mâli hususunda gereken talimat verilmiştir. 
Teftiş raporuna göre hizmete müessir mühim 
noksanlar mevcut değildir. Bu itibarla mües
sese hakkında ayrıca tedbir 'alınmasını icabet
ti rir bir durum bulunmamaktadır. Arz ederim. 

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

arkadaşlarım, Sayın (Sağlık Bakanının, Antalya 
Hastanesi hakkında vermiş olduğu etraflı bil
giye teşekkür ederim. Bu hastane, Bakanın da 
ifade ettiği gibi, bir şikâyetler yuvası halinde 
çalışır. Burada yapılan bütün tâyinler kendi 
'kadrosu içinde yapılır. Müfettiş gider, yaralıyı 
'bulur, suçluyu bulur. Suçluyu alır aynı haısta-
nede nıüıtöhassıs yapar. Oradan bir mütehassısı 
alır, başhekim yapılır. Bir müddet Sonra hak-
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landa yeni bir şikâyet olur. Yine müfettiş gi
der, bu sefer eski başhekimi alır, aynı hastane
de bir servise mütehassis. yapar. Servisteki mü
tehassisi alır, başhekim yapar. Yani, aynı kad
ronun içerMnde devamlı surette dönen bir do
laptır bizim Antalya Hastanesi... Şimdi bun
dan iki sene önce bütçe müzakereleri sırasında 
ben, bunlardan en mühim bir yaraya temas et
miş ve Bütçe Komisyonunun huzurunda Sağlık 
Bakanlığına bir ihbarda bulunmuştum. Bu, 
baihsedilen ve hakkında lüzuimu muhakeme ka
rarı verilen iki dosyadan birisi idi. Henüz daıha 
neticesi alınamamış, dalha takibedillyormuş, bu
na da mütefekkirim, iki senedir takibediliyor-
muş. Aima bu dosya münderecatına göre ora
daki hemşire başka yere nakledilmiş. Kulak -
Burun - Boğaz mütehassısı Ziya Yalvaç yerinde 
duruyor. Suç nedir bilir misiniz? Suç : Bütçe 
'Komisyonunda söylediğim gibi bu mütehassıs 
doktor nöbetçi iken hemşirenin ırzına geçmiştir, 
nöbet odasında doktorun ailesi tarafından suç
üstü yakalanmıştır. Duranı tahkikat yapılmış
tır, hâlâ neticesi alınamamıştır. Ama Ziya Yal
vac'ın bir 'defa başka yere nakli çıkmıştır. Han-
'gi sebep, hangi kudretle ise naklini iptal ettir
miş. Yine aynı yerde kalmıştır. Bugün hâlâ 
'oradadır. Şimdi bizim hastanemin içine yani bu 
dolabın içine girilemez muhterem, arkadaşlar. 
Çünkü orası öyle bir yerdir k i ; bütün doktor-
larımuzın böyle bir imkâna sıahilbolnıalarmı te
menni edelim. Eğer bütün doktorlarımız böyle 
İmkânlara sahibolsalar, memlekette o zaman 
doktorlarımızın Almanya'ya, Amerika'ya git-
•melerinc lüzum kalmaz. Çünkü, bizdeki doktor
lar hastanenin resmî doktorudurlar, bir. işçi 
Sigortalarının mukaveleli doktorudurlar, iki. 
özel muayenehaneleri vardır, üe. Diğer sağlık 
Servislerinde vazifelidirler, dört. 

Şimdi Sayın Bakanımızın da söyledikleri 
gibi, özel müesseselerin de doktorudurlar ve 
ayrıca Şifa Yurdunun da doktorudurlar. Şifa 
Yurdu özel bir hastanedir. Hastanenin opera
törü Nadir özgüven'in. lıanınımındır bu Şifa 
Yurdu. Yani hastanenin operatörü, hanımına 
bir Şifa. Yurdu açtırmıştır. Hastaneye gelen 
hastalara, «burada imkânımız yok, bıçakları
mız yok, bozuk v.s. diyerek, sen Şifa Yurduna 
git, orada iyi tedavi edilirsin» demek suretiyle 
kendisi hastaları Devlet Hastanesinden Şifa 
Yurduna aktarma memurluğu yapmaktadır. îşto 
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19 tane şikâyetten bâzıları bunlardır. Fakat ne
dense bu hastanenin sırrına erip de bir müfet
tiş burasını ıslah edememiş ve bir hal çaresi bu
lamamış Bu, memlekette kanayan bir yara ha
linde devam etmektedir. 

Vatandaş doktora karşı oldu mu, vatandaş 
doktor için feryat etti mi, vatandaşı hataılı bu
luyoruz. «Aman, diyoruz, doktorları kaçırtmıya-
lım, doktorlar şöyledir, böyledir.» Ama, be gü
zel doktorlar, niçin aranızda bu şekilde hareket 
eden insanları ikaz etmezsiniz; bunları hepinizi 
topyekûn kötüler kisvesinden kurtarmazsınız. 
Bir tabip odalarınız filân yok mudur? Hiç bu
nun üzerinde durulmaz. 

Şimdi Sayın Bakanın 19 şikâyet hakkında 
bahsettiği ve isimlerini saydığı bütün mütehassıs
lar bugün hâlâ hastanenin kadrosu içerisinde 
çalışırlar, Halklkınd'a ımuhalkem'e kararı >alinan 
•da çalışır, 'îrneıııi muhakeme 'kararı alınlaın da ça
lışır. Ama ne olmuştur, başhekimlikten müte
hassıslığa inmiştir, ama iki gün sonra yine baş
hekimliğe çıkacaktır. Oarc yok, çünkü dışarı
dan araya bir1 doktorun gelmesine ilmkâm ve ih
timal yoktur. Bakan gelecektir, orayı pis bu
lacaktır Sen in; nereye, dahiliye polikliniği şe
fisin. Dahiliye polikliniği şefi de başhekimdir. 
Ama başhekim hastanenin temizliğini sağlrya-
mamaktadır. Niçin poliklinik şefleri o nizama 
uymamakta ve kendi servislerini temiz tutma-
ıınaktadır ve başhekim onlara tesir edem em ek
tedir. Neden, yiaırın başına başhekim oladak-
tır da onun ieiıı. Disiplin kalmamıştır mües-
şosede. Müessese dejenere olmuştur, yıkılmak
tadır. Bir Sağlık Bakanlığının 6 ncı sağlık böl
gesinde, başında da müfettişi olan bir yerde bir 
müessese bu kadar keşmekeş içerisinde, bu ka
dar perişan, bu kadar vatandaşı her gün ağla
tan bir halde ise, Sağlık Bakanlığı o bölgede yok 
demektir. 

Ben, bu sözlerimle tabiî muhterem Bakanı
mızı kasdet'miyorum. Kendileri bu vazifeyi ye
ni almışlardır ve istemiyerek devr almışlardır. 
Temennimiz, yeni Hükümet içindte de kendile
rinin Sağlık Bakanı olarak kalması ve imar -
İskân Bakanı iken yaptığı iyi icraatını bura
da da devam ettirmesidir. Bu bakımdan muha
tabım muhterem Bakanımız değildir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bu müessese 
topyekûn ele alınmazsa, bunun üzerinde durul-
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mazsa, oradaki şifa yurdu yalnız İşçi Sigorta
larından 15 yatağı mukavele ile, kapansın veya 
kapanmasın, hastalar olsun veya olmasın yev
miyesi 50 lira mukabilinde tutma imkânını elin
de taşıdığı müddetçe ve bunu İşçi Sigortaları 
ile bir mukaveleye bağladığı müddetçe şifa yur
dunun nizami bir müessese olmasına imkân ve 
ihtimal yoktur. Orada Devlet hastanesini kö-
tüliyen ve vatandaşlar gözünde Devletin bu 
müessesesini yok eden bir yerdir. Dikkat eder
seniz, özel teşebbüsü koruyan ve onun taraftarı 
olan bir partinin mensubu olarak bir özel te
şebbüse hücum 'otimetoteyim. Bu hücumunun 
sebebi çok realist olduğumun ifadesidir. Ben 
özel teşebbüsü koruyacak yerde, onu Devlet ve 
millet aleyhine çalışan, bir müessesesinin mut
lak surette tasfiye edilmesini Devletten iste
mekteyim. Burası Devlete vazife gören, oradan 
maaş alan bir mütehassısın hanımının malı ol
duğu müddetçe oraya Devletin dikkatini çek-
mJeik b'edim vaızilfenııdli'r. Devletin /murakabe-
si oraya girmemektedir. Odunlukta hasta ame
liyat edilmiş, ölmüştür, olay müddeiumuminin 
dosyasında mahfuzdur, fakat Sağlık Bakanlı
ğının müfettişi buraya el atamamıştır. Çünkü 
burası bir dokunulmazlık müessesesidir. Ben 
Bakanlığı ikaz ediyorum, Antalya'daki şifa 
yurdu ıslah edilmezse Antalya Devlet Hasta
nesi realist çalışamaz. Siz oraya istediğiniz 
kadar lıâboraituvaii* 'kurun, istediğ'imıiz kadar 
bahçe yapın, istediğiniz kadalr bütün iimlkâu-
laınııızla, koğuşları 'genişletin, Devlet hasta
nesi içeriisiindekli kadro t> özel baıstamenin 'mallı 
bulundukça, o öızel1 hastane bu Devlet hastanesi 
kadrosundaki .1 naaşlı meımurlaırın .mıiteteeıses'i 
bulundukça bunu yürütmenin ve Delvlet ,1111*1-
eısis'ösiesin'i vatandaş gözünde .sevilir hale geıt'iı*-
nıenim iiimikânı yoktur. 

Polikliniğe gelen vatandaş orada kasten bi
zar edilmekte ve hastaneden zorla şifa yurduna 
gitmelsi »sağlanmalktadır. 'Bu balkımdan ben 'Saığ-
lık Bakanımızı tekrar ikaz ediyorum. İki sene 
önce Bütçe 'Komisyonunda yapmış olduğum ih
barın mesul adamı hâlâ orada kulak - burun -
boğaz mütehassısı olarak vazifesine devam et
mektedir. Vatandaş, buna kendisini emanet 
edememektedir. Suçludur, hakkında geçmiş 
böyle bir dosya vardır. Vatandaşın önünden 
bu arkadaşın uzaklaşması lâzımdır, 
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2. — Şifa yurduna Bakanlığın el atması lâ

zımdır. Devlet, hastanesinin doktorları, şifa 
yurduna sahibolduğu müddetçe Devlet hastane
leri, Devlet müessesesi olmaktan çıkmaktadır. 

3. — Artık bizim hastanemizin içerisinde 
yapılan teftişler, sonunda ıslahat ve icraat aynı 
kadronun içerisinde mütemadiyen dönüp sıra 
ile birisinin başhekim olması diğerlerinin onun 
emrine girmesi usulü devam ettiği müddetçe 
artık orada amirlik, memurluk kalkmış «aman 
yarın o başhekim olur, benden intikam alır, 
omun için ben oına ses çık anmayayım. Bu baş
hekim bana çok ağır basar, ben başhekime do
kunmayayım, yarın o başhekim olur ben de onun 
vazifesini ihmal ediğine göz yumayım» havası 
devam ettiği müddetçe, bu müessese, hayırlı 
bir müessese olacak duruma gelemez. Ben ya
rayı Hükümetin önüne açıkça serdim. Bunun 
hâlâ çaresini bulup, tedavi etmezse Sağlık Ba
kanlığı hizmetleri Antalya hudutları içerisine 
gitmiyecektir. Ben, bunu bütün içimin sami
miyetim ile söylüyorum. Allah, Profesör Fah
rettin Kerim Gökay'a kolaylık versin. Bunun 
devasını mı bulur, yoksa başka bir çaresini mi 
bulur, ben artık bu işi Allaha havale ediyo
rum. İnşallah iyi olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKA

NI FAHRETTİN KERÎM GÖKAY (İstanbul) 
— Muhterem arkadaşım İhsan AtaÖv'ün uyar
tılarına bütün gönlümle yön veriyorum. Ken
disimin ibaret 'e'tltiği n'dl^alar üz'erüındie, vazli'feıde 
devam ettiğim müddetçe hassasiyetle duracağı
ma emin olmalarını rica ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaıpkTvdiırrlnıışıtTr. 

tf. — 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) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın GÜ'ritÜioğlu? 
Burada. Millî Savunma Balkanı? Yok. Gel ecelle 
soru gününe bırakılmıştır. 

9. — Edime 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) 
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BAŞKAN —Sayın Fahir GiiriMııoğlu burada, 

Adalet ve îç%l:eni Bakanlıarı olmadığı için ge-
Uecek soru gününe bırakıl'mıştıtr. 

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

BAŞKAN — Soru saihilhi? Burada*. Sıanayi 
Baıkanı (bulunmadığı için sıoru gedecek sıoru gü
nüne (bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Soru salhıilbi? Yoklar. Bir de
fayla .mahsus olarak gelecek sıoru gününe bırakıl -
mıhtır. 

12. — İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından İhlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü 
güne dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

BAŞKAN — Soru safMbi? Yoklar. Bir de-
ı'aya mahsus olarak gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

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

BAŞKAN — Soru salhilbi? Yoklar. Bir de
faya mahsus olarak gelecek soru gününe bırakıl
ın işitir. 

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

BAŞKAN — Soru salhilbi? Yoklar. Bir de
faya mahsus olmak üziere gedecek soru gününe 
bırakılmıştın*. 

(Vakit geç oldu sesleri.) 
BAŞKAN — Saat 19 a kadar çalışacağız, ka

rar alldı'k. Bu sözlü soranlar için m'evzırabaihso'l -
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,m>aya ca'kltı. M üaaıaıd e nizl e < >k ut a rak m e v c LTCIO'1 an -
lijiii- vaıtlsa biraz oatışıahım. 

15. • Çankırı Milletvekili Rahmi Inceelr'in, 
köy kullanması h ususunda ne, düşünül'düğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (G/621) 

BAŞKAN Iialhlmi T-ıirtcnlor? Yok. Bir defa-
yıaı mahsus olarak gelecek Soru gününe bırakıldı. 

16. --- Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmdığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair Millî Savunma ve 
('(aştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/632) 

B A Ş K A N - - Mellımnet Özlbey? Yük. Bir de-
iV.iya mahsus olmak üzere gelecek .soru gününe 

Ibvralkıldı 

17. izmir Milletvekili Arif Ertunget'nın, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe-
hine dair Tarım, Bakanından sözlü sorusu (6/623) 

B A Ş K A N - Arif Ertumga? Yük. Bıir <lc-
lîaıya mahsu's otnUıık iiziere gelecek sioru »•ÜÜ.VÜ'ÎK1. 
ıbiTOİkılldı. 

İS. Sürt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinem mıut akala
rında ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesi ve 
Tavını Bakanı Mehmet tzmen'le, Ticaret Baka
nı Ahmet Oğuz'un sözlü cevapları (6/624) 

'BAŞKAN — Süreyya Öner 'buradalar . Tarım 
ve Ticaret Balkiamilıarı da, hunadda r . Sözlü soru
y u .okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüiksek Başkanlığıma 
Aşağııdaikl Morumun Tarım, ve Ticaret Balkan 

Lan t a rafından söizlü olaralk ceviaplandırılimiaisına 
delâlet buyurulmasını saygılarumla rica: ede
rim. 

:.}. (i. 1963 
Siirt Milletvekili 

•Süreyya, Ömer 

Soru : 
Kuıltalau, Beşiri, Batman ve Sinan mınltafka-

l.arunlda elkileu Eloramsa buğday ı topraîk ve ik
limi şar t lar ı .yüzünden zamanla dejenereleşıniş, 
faizi a, milk!tar,da. ihtiva, ettiği, pelemir ve sair ya-
haneı maddeler iselbt-biyle ekmoklilk vasfını kav-
heltlmiş hulunmalkltalır. Bu yüzdem mezkûr buğ 
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daylar , yerlinde abcı bu lamamakta ve basşka 
miıiıitıaikaliandan getiıltilip imal edilen mı kır nak
liye far la dolayı'sı ile ekimdk fiyatlarında, tesir 
et t iğinde n halk, ekmeğini palhallıjya temin et 
inciktedir. 

Bu du rum karşıısımda : 
1. Zilleri seçen ıbölıgelerde MilliıSıal edilen. ek

inciktik* buğdayların. kilogramımda vasati olarak 
kaç adecl pelemir tanesi mevcut tur . 

2. B u yerierddki tolhumlu'k buğdaylar ın ıs
lahı hususu dıüşünıülmelîlte midir": 

'•\. Halikın. ekmelk ihtiyacı um ucuz bir be 
delle karişılhnabirmesi için, tolhumıun ılslahı te 
'miiırı edilinceye kadar , hiç. değilse bir nisibet dâ 
hiltim.de bu yerler buğdaylarımın iyi vasıflı huğ 
daylar la paçal yapılım'alk suretiyle iht iyaca cevap 
verelbilecelk evisafta e'kmekrük Ibuğd'ay temini dü
şünülmekte imidir? 

BAŞKAN — Say m Tanım Bakan ı 
TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN ((! 

Senaltloisu diresum Üyesi) - Sayın arkadaşım m 
suallerine arzı cevap ediyorum. 

Bi r killüıgrannda mevcut pelemir mliiktarı, o 
ımıııjtalcadıa pelemir bitik isinin az veya çıok bulu.. 
imasına bağl ı olduğu için kesin 'Oİaralk bir kilo
gramda ne k a d a r pelemir bulunduğunu terfbit 
etmek ımümlküu ol a maun ak tadır . 

Bujviuıdukları. gilbi, bu höigede tohum vaısfı-
nı, 'kaybet ınelklte, dejenere olmaktadır . Bu nıııı-
takada, dejenere olan bolumu yenine iyi. bokum 
vermek üzere çakışınla lamınız mevcuttur . Yapı
lan. çalışmalar neticesinde Senbo, Floransa Ka 
ralkılıçılk adı verilen tıohuimlar araştırılmiıs bu-
ılunimuştur. Bu tiolhuimla.nd.au. bu sene Siirt vilâ
yeti t a ra f ından isten'i'len 740 ton tıdhumun 500 
t o n u Ceylânpıuiar, 240 tjonaı sertolt olarak Ma
latya Devlet Üretme Çiftli iğimden sağlan-mıiş bu 
luuımıaiktadır. Ayrıca Diıyarb'a'kırkla Ikurulmaık 
ta. 'bulunan zirai araışltınma ensti tümüz, im böl-
ge'lerin iikliırn ısarlblıarıua, Itopraik Ibünyediıne, top-
raik IkulTamılmalsı 'kalbi! iıy etleri ne göre daha y i -
'kundam lalâkadar olnı^alk surelt'ijyle geHçelk tolhuım 
neViılieriıni a raş t ı racakt ı r . Ve arz et t iğim çes'il-
ler ökile ıdıımıın, ıdıalh.a yalki'nıdinn buranıu lıu-
isuisiyetileriuc göre, em 1131i. tohum çeşiitleıli arfis-
tı rıiaicalk, bulunıacıakltı r. 

Ekmek çeşitlerinin tâyini , suallerinin de, is
tihdaf. et t iği üzere, belediye ve Ticaret Ba
kanlığı ile ilgili olduğu için bu konuda mânı-

http://hiltim.de
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zatta bulunmanı mümkün bulunmamaktadır. Hu
ni etlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı Oğuz. 
TİCARET BAKANİ AHMET OOUZ (İs

tanbul) — Muhterem arkadaşımızın suallerine 
arzı cevap edeceğim. Zikri geçen bölgelerde istih
sal edilen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 
1962 - 1963 kampanyasında ki buğdayların mu
bayaa olunan ekmeklik buğdayların kilo gramın
da ortalama olarak teshil- edilen poleni ir mik
tarı şunlardır, bunları Beş Yıllık olarak da büy
üyebilirim:. Batman'da ortama kilogramda 96, 
Beşiri'de 100, Kurtalan'da 256, Sinan'da 104, 

Siirt valiliğinin talebi halinde Toprak Mah
sulleri Ofisince Kurtalan, Beşiri,* Batman kasaba
ları yemeklik buğday ihtiyacı için ekmeklik hubu
bat tanzim satışı yapılmaktadır. Sinan bucağı ih
tiyacı için Valilikçe ekmeklik hububat talep 
edilmemektedir. Kurtalan, Beşiri ve Batman ka
sabaları ekmeklik ihtiyacı 1963 yılı hasından 
beri Ofisin Malatya ajansından karşılanmakta
dır. Yapılan ekmeklik tahsislerinde polenıirin 
beher kiloda 2 gr. mı ve adedeıı 120 ilâ 140 
adedi aşmaması gerekmektedir. Bu itibarla 3 
kasabada, yani Batman Beşiri ve Sinan kasaba
larında ekmeklerin bozuk çıkmasının ekmeklik 
paçalından ileri gelmeyip, un ve ekmek imâla
tına bağlı bulunduğu tahmin edilmektedir. Zira 
bütün Türkiye'de değirmenlerde üğütülen buğ
daylarda ki pelemir adedinin 120 ye kadar ol
ması tabiî addedilmektedir. Esasen gerek gıda 
maddeleri nizamnamesi, gerek ofis ve gerek üni
versite lâboratuvarında yapılan ilmî ve teknik 
deneyler ile bu hususları tesbit etmiş bulun
maktadır. Bölgenin ekmeklik ihtiyacını karşı
lamak üzere mahalli buğdaylar, Malatya'ya 
sevk edilen ithal buğdayları ile de paçal yapı
larak verilmektedir. Ekmek evsafını iyileştir
mek maksadı ile paçal yapmak için İskende
run'dan Kurtalan'a münhasıran ithal buğdayı 
sevk edilmesi halinde beher kg. buğday için 7,5 
kuruş Malatya'ya şevki için o,85 kuruş civarın
da, Elde ihtiyaçtan fazla kalacak buğdayların 
İskenderun'a tekrar nakli için de keza kiloda 
7,5 kuruş masraf yapmak gerekmektedir ki, 
münhasıran paçal yapmak ise 18,85 kuruş kilo 
başına masraf ihtiyarına sebep olacaktır. Bu 
da işin iktisadilik prensibine uymamaktadır. 
Talep vâki olduğu takdirde Malatya'dan aylık 
olarak Batman'a 100 Kurtalan'a 25 ve Beşiri'ye de 
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3 ton ekmeklik buğday satılmaktadır. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Öner. 
SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Sayın arkadaş

larım, sayın Tarım Bakanının izahatında beyan 
ettikleri veçhile, Siirt'in âdeta zahire ambarı 
mesabesinde olan bu bölgelerdeki tohumluk 
buğdayın zamanla dejenere olduğu ve işe yara
maz bir hale geldiği anlaşılmıştır. Filvaki bu 
bölgeler Siirt'in tahıl merkezidir. Zaten diğer 
bölgeler dağlık ve çorak arazi olduğu için bu
ralarda kayda değer ziraat yapılmamaktadır. 
Binaenaleyh, en mühim mmtakamız, burasıdır. 
Burada maalesef tohum zamanla iklim şartları
na bağlı olarak bozulmuştur. Sayın Tarım Ba
kanı hu realiteyi müşahede etmişler ve ıgerekli 
teşebbüslere girişildiğinden bahis buyurdular ki, 
bundan sadece memnuniyet duymaktayız. Yal
nız sayın Ticaret Bakanı kilogramda ihtiva 
tanesinden bahis buyurduktan sonra ekmeğin 
esmer veya iyi bir şekilde çıkmaması sebebinin 
imalât hatasından doğduğu ileri sürülmektedir. 
Öyle zannediyorum ki, bu kendilerine Ofisten 
yanlış malûmat verilmesinden doğmaktadır. 
M'aalesef bendeniz üniversite ve ilgililer tara
fından verilen malûmata ve alman raporlarda 
bu şeylerin imalât hatası olduğundan değil, ta
mamen yabancı maddelerin çokluğundan ek-
ineklik buğdayın yenilemeyecek kadar bozuk 
olduğu tesbit edilmiştir. Ama maalesef Toprak 
Mahsulleri Ofisine bu realiteyi anlatmak müm
kün olmamıştır. Sayın Bakana da zanediyorum-
ki, yanlış bilgi vermişlerdir. Bir imâlat hatası 
asla mevzubahis değildir. Bittabi bu durum ek
mek fiyatlarına tesir etmektedir. 

Şimdi bu nımtaka bütün vilâyetin ihtiyacını 
karşıladığına göre Siirt vilâyeti dahi ekmeklik 
ihtiyacını Malatya'dan, hattâ Konya'dan temin 
etmek mecburiyetinde kaldığı için, kilo başına 
oldukça mühim bir meblağı fakir vatandaşa 
yüklemek zaruretinde kalınmaktadır. Esasen bu 
mıntakanın buğdayları pelemirli ve iyi vasıflı 
olmadıkları için zaten Toprak Mahsulleri Ofi
sinin burada yaptığı satışlardan elde edilen de
polanan miktar ^onuna kadar ofisin elinde bu
lunduğu için yeni mahsul idrak edileceğine ya
kın zamanlarda tekrar başka yerlere gönderil
mek zarureti hâsıl olmakta ve dolayısiyle bir 
nakliye masrafı hâsıl olmaktadır. Binaenaleyh, 
bu duruma meydan vermemek için hiç. değilse 
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ithal buğdayı ile yerli buğdayı paçal yapmak 
suretiyle zannediyorum ki, nakliye fiyatlarında 
da bir miktar indirim yapılacak, dolayısiyle 
halkın ekmeklik ihtiyacına müsbet tesir yapıla
caktır. Bu hususların tekrar sayın Ticaret .Ba
kanlığınca tetkik ettirilmesi ve bu yola gidilme
sinin faydalı olduğu kanaatindeyim. Hürmetle
rimle arz ederim. 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. 

19. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ıfe bunun nerede istihlâk edildiğine dair öner
e/esi ve Tarım Bakanı Mehmet Izmen'le Ticaret 
Bakanı Ahmet Oğuz'un sözlü cevabı (6/625) 

BAŞKAN — thsan Ataöv burada. Bakanlar 
da buradalar. Sözlü soruyu okutuyorum. 

5 . fi . 1963 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım ve Tica
ret bakanlarınca sözlü olarak cevaplandırılma
sının teminini saygı ile arz ederim. 

ihsan Ataöv 
Antalya Milletvekili 

1. Memleketimizde istihsal edilen palamut 
miktarı ne kadardır, bu istihsal nerede istihlâk 
edilmektedir. 

2. Mer'i Orman Kanunundaki sarahate rağ
men tapulu sahipli palamutlukların kesilmesi bir 
tamimle önlenmiş midir? Sebebi nedir? 

3. Palamut konusu Beş Yıllık Plâna ve 1963 
programına alındığına göre bu maddenin ihracı 
veya istihlaki için ne gibi hazırlıklar- yapılmış
tır. Ticaret Bakanlığı ile bu konuda koordine 
bir mesai var mıdır? 

4. Halen müstahsil elinde veya tüccar de
polarında bulunan palamutlar-için ne düşünül
mektedir? Bunların ihracatı için plâna göre 
hangi kolaylıklar sağlanacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Bakanlardan hangisi ev
velâ konuşmak istiyorlar acaba? Buyuran Sa
yın Oğuz. 

TİOAKET BAKANI AHMET OftUZ (İs
tanbul) - - Efendim,- Sayın Ataöv'ün suallerini 
sırasiyle cevaplandıracağım. 

Türkiye'de palamut rekoltesi ortalama ola
rak 40 - 45 bin ton civarında seyretmektedir. 
1962 yılında da palamut istihsali 45 bin ton ola-

4 . 12 . 1963 O : 1 
cak tahmin edilmiştir ve o netice alınmıştır. 
Yurdumuzda 20 bin ton civarında palamuda te
kabül eden bir kısım ham palamut, bir kısım 
hülâsa olarak istihlâk edildiğine nazaran bu iki 
yılın neticesinde yani 1962 - 1963 ve 1963 - 1964 
masulü neticesi elimizde 65 bin ton civarında bir 
palamut stoku mevcut görülmektedir. Palamut 
istihsalinin son birkaç yıldan beri normalin üs
tünde olması sebebiyle ehemmiyetli miktarda eli
mizde stok vardır, denilebilir. Palamut ihracatını 
teşvik hususunda bâzı gayret sarf edilmiş olup bu, 
tünde olması sebebiyle ehemmiyetli miktarda 
stok vardır, denilebilir. Palamut ihracatını teş
vik hususunda bâzı gayret sarf edilmiş olup bu, 
malın serbestçe ihracı imkân dâhiline sokmuştur. 
Mer'i dış ticaret rejiminde APA ve serbest döviz 
sahasına dahil memleketlere palamut ihracatı 
tescile tabi iken bu defa tescile tabi tutulmamak
tadır. Palamut satışlarında güçlük çekişimizin 
başlıca sebebi son senelerde dış piyasalarda pa
lamudun yerini tutacak fazla miktarda kabroka, 
vatel, mimoza ve kestane hülâsası gibi tanen 
nisbeti yüksek maddelerin istihsalinin artmış 
ve deri ile kösele sanayiinin yerini büyük mik
yasta, suni maddelere bırakması sebebiyle pala-
mutU'iı bir taneni i madde olarak kullanılması 
Batı Avrupa ve Şimali Amerika sanayi 
merkezinde ehemmiytini kaybetmiş bulun
masından ileri gelmektedir. Son defa anlaş
malı memleketlere de palamut satabilmek 
için, gerek dış ticaret ataşelerimize talimat ver
miş bulunuyoruz, gerekse buradaki ilgili Hükü
met mümessilleri ile palamuta müşteri aranması 
yolundayız. Son birkaç gün evvel palamut alıcısı 
bulunan Mısır'dan geç para almamıza rağmen, bi
raz geç para tahsil etmeyi göze alarak kendilerine 
yeniden iki yüz bin dolarlık palamut mubayaası 
yapabilmek için. bir pılafonda kabul ettik. Ümi-
dediyorum, bu son tahsisimiz piyasanın pek sı
kıntılı durumunu yüzde 20 - 25 nisbetinde de ol
sa biraz telâfi edecektir. 

Ticaret Bakanlığının talimatı üzerine pala-
mutun ham ve işlenmiş olarak kullanılabileceği 
sahaların istimal şekilleri, yeni istihlâk alanları 
bulunması ve ihracının artırılması için 4 - 5 Ekim 
1962 tarihinde Tarım ve Sanayi Bakanlıkları ve 
diğer ilgili teşekküllerin temsilcilerinin iştiraki 
ile toplantılar yapılmıştı. Palamut istihlâkinin 
artırılması bakımından ham deri yerine tercihan 
işlenmiş kösele ve deri mamullerinin dış pazar-
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larda sürümlerinin sağlanması için çalışmalar 
yapmak hususunda dış kollarımıza talimat veril
miş bulunmaktadır. 

Ayrıca bu ihtiyaçları artırmak bunun ihracı
nı teşvik hususunda gerekli tedbirlerin tesbiti için 
Türkiye Odaları ile ilgili Bakanlık ve teşekkül
lerin temsilcilerinin iştiraki ile çalışma yapma 
hususunda adı geçen birliğe talimat verilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu konuşmaların ve müzakerelerin neticesinde 
tesbit edilen temennili sözleri de şöylece hülâsa 
edilebilir. 

Su Petrol sondajlarında kolloidal maddeleri 
çöktürme bakımından Amerika'da kabraka kulla
nıldığı gibi, bizde de palamut hülâsasının bu mak
satla kullanılması için tecrübelere başlanılması 
üzerinde durulmaktadır. 

2 nci nokta, ham deri yerine tercihun işlenmiş 
kösele deri ve deri mamulleri ihracının teşvik edil
mesi ve istihsalin artırılması için tedbirler alın
ması. 

3. Halk tipi ve deriden mamul ucuz kundu
ralar seri halinde imal edecek fabrikalar kurulma
sının teşvik edilmesi, 

4. ihraç bakımından kabraka ve diğer taneli 
maddelerin rekabeti hususunda palamut hülâsası
nın ıslahı bakımından ilgili fabrikalarca bir fon 
tesis edilerek gerekli araştırmaların üniversiteler-
ce yapılması üzerinde durulmuştur. Ticaret Ve
kâleti olarak hulasaten denebilir ki; bu stoklara 
karşı alman acele tedbirlerin başında bu sabah 
iktisadi îş Birliği Komitesinde onayladığımız 
Mısır'a tanınan 200 bin dolarlık plâfon en mües
siridir, bu âcil durum karşısında, Ümidediyoruz 
ki, bununla sıkıntı kısmen zail olabilir Bu ara
da anlaşmalı memleketlere bâzı malları verirken, 
buna da bir entelijan, bir kibar anlaşması; veya 
malı verirken bundan da rica etmek suretiyle bâ
zı teşebbüste bulunuyoruz. Bunların da bir kı
sım mallarımızın satılması imkânım vereceğine 
inanıyoruz. 

Üçüncü nokta: Doğrudan, doğruya dahilî pi
yasadaki istihlâk kabiliyetimizin artırılması yolu 
ile, istihsali mümkün olduğu kadar iç piyasada da 
kullanma yoluna gitmeyi temin etmek gayesine 
matuftur. Dünya fiyatlarının bilhassa erzak 
maddelerinin çıkışından sonra fiyat kırma paha
sına da bunları sürmemizi ve hepsini bir anda 
tasfiye etmemize imkân bırakmıyacak kanaatini 
şahsan taşımaktayım. 
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BAŞKAN — Tarım Bakanı Sayın Izmen. 
TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (C. 

S. Giresun Üyesi) — Efendim, Sayın Ataöv ar
kadaşımızın suallerinin Bakanlığımızla ilgili hu
suslarına cevap arz ediyorum: 

Palamut istihsali miktarı, ihraç, stokla alâkalı 
ihracın teşviki mevzularında Sayın Ticaret Vekili 
arkadaşım mâruzâtta bulunduğu için onlara ce
vap vermiyeceğim. 

Tarım Bakanlığı cephesinden bizim üzerinde 
durduğumuz şey şudur: Palamutun bilhassa 
meyvasmı teşkil eden kısmının sanayide kullanıl
ması sebebi ile istihsalini Sanayi, Ticaret Bakan-
lıklariyle iş birliği yapmak suretiyle artırmak, 
muhafaza etmek yolunda gayretlerimiz mevcuttur. 
Palamut meşesi Akdeniz memleketleri ve Ak
deniz havalisinde yetişmekte olan bir ağaç nevi 
olması itibariyle, Türkiye'nin de Arnavutluk, 
Lübnan ve italya gibi Akdeniz memleketleri 
içerisinde palamut istihsali bakımından adeta 
bir inhisarcı durumunda olması itibariyle bu 
durumumuzu muhafaza etmeye gayret ediyo
ruz. 

Bir taraftan sanayide kullanılırken, bir 
taraftan da ihracatımızın bir kalemini teşlkil 
etmesi itibariyle, palamut istihsaline ve pala
mut ağaçlarının muhafazasını diğer ağaç cins
lerinin muhafazası meyanında gerekli dik
kat sarf edilmektedir. Orman Kanununa göre 
orman sayılmıyan meşeliklerin, meyveden düş
müş olan ağaçların usûlü dairesinde kesilebil-
nıesi için bir tamim neşredilmiştir. Bu tamim, 
sadece meyveden düşmüş olan palamutların 
kesilmesine izin verme mevzuundadır. Diğer 
gerek Devlet ormanlarında olsun, gerekse hu
susi mülkiyette olsun ıneyva verme çağında 
olan palamutlarımızın muhafazalarına ise hu
susi bir ihtimam gösterilmektedir. 

Çünkü, meşe ağacının odunu meyvasından, 
mânız sebeplerden dolayı, çok daha kıymetli
dir. Bu suretle bize taalûk eden cevapları da 
arz etmiş bulunuyorum. Saygılarımla. 

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

arkadaşlarım, önemli bir konu olarak müta
lâa ettiğim palamut işini iki bakanlığa bir so
ru olarak tevcih edişimin sebebi şudur: Haki
katen palamut Akdeniz bölgesinde ağaç tür-
lerindendir. Burada öteden beri kaderini pala-
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muta bağlamış geniş insan .kütleleri vardır. ı 
Bilhassa bizim Antalya, Muğla vilâyetlerin- { 
do palamutla gerinen ve palamut ağacının di
bini çevirip onu bir portakal ağacı gibi mu
hafaza. eden ve bütün geçimini ona bağlıyan 
i lisanlar vardır. Hattâ bunun pırnal dediğimiz 
meşenin meyvalarmı kurutup, öğütüp, ekmek 
yapıp yiyen ve bu suretle geçimini ona bağ
lıyan insanlar vardır. Şimdi ıben palamut is
tihsal eden, palamutlukla geçinen köylerimiz
le yaptığını temaslarda artık palamutun pa
ra etmediği, müşterisi bulunmadığı, ağaçtan 
toplanma bedelinin dahi tüccar tarafından 
kendilerine verilmediği için palamutları ke
şi]) bundan kömür yapmak suretiyle nafaka
larını temin etmek cihetine gittiklerine mut
tali oldum, Çünkü palamutlardan gayet gü
zel kömür istihsal edilmektedir. Fakat bu şe
fe/' orman idaresi palamutların kesilmesine 
de müsaade etmemektedir. Sayın Bakamın 
bahsettiği 1amim eski tamimdir. Bu suretle 
meyvelikten düşmüş ağaçlar üzerinde de or
man idaresi bir inhisarcılık yapmaktadır. Çün
kü plânda palanınla geniş bir yer verilmiş ve 
196;} yılında palamut istihsalinin artırılacağı 
ve palamutların çoğaltılacağı konusu ele alın
mıştır. Bu konuda iki bakanlığa verilmiştir. 
Ben Orman Umum Mürürlüğü ile temasa geç
tim, 1962 yılında bu mevzuda, ne gibi hazır
lıklarınız var, bu hususta, müstahsile ne. söy-
liyebilirim diye soru sordum. Fakat bu mev
zuda Ticaret Vekâletiyle bir irtibat «ağlan
madığı gibi, koordine bir çalışma yapılmadığı
na da muttali oldum. Şimdi elimizde bulunan 
stoklar, bizim malımızın bulunduğundan bizi 
memnun edecek değildir, katılamadığı için bizi 
meyus edecek olan stoklardır. Bu sene artık 
palamutlar ağaçların başlarında bırakılmışlar 
ve bütün Akdeniz bölgesinde toplanmamış bir 
vaziyette bulunuyorlar. Bütün palamutlar kış 
mevsiminde ağaçlar üzerinde terk edilmişler
dir. Fski palamutlar depolarda durmakta ve 
depolanmış olanlar ise çürümeye terk edilmiş 
bir vaziyettedir. (Jünkü, yeni malların toplan
ması, bu işin bedelini dahi 'karşılıyanıanlakta
dır. Onun için istihsal bu sene ölmüştür. Se
neye palanın t istihsalinin 45 bin ton değil, 
20 bin tonu bulamadığına FTükiim'etimiz mut
tali olacaktır. Şimdi hâzı suni maddelenin alt
mış olması dolayısiyle, kullanılma yerlerini 
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kaybeden bu millî servetin istihsalini artırmak
la acaba plânlama neyi düşünmüştür t Benim an-
lıyamadığım nokta bu. Plânlama bu mahsulün is
tihsalini artıralım diyor ve bunu 19'63 programı
na alıyor. Fakat bunun istihlâki için bir çare !bu-
lamainiştir. Çünkü, suni maddeler yerini işgal 
etmektedir. Fide stoklar mevcuttur, yeni mah
sul ağaçtan toplanmıştır., ağaç başında çürü-
me'ktedir. Beki niçin plânlama bunu ele almış
tır. Hükümet bu konuda istihlak sahası bu
lamadı ve bizim için hakikaten büyük müjde 
olan sayın vekilin bahsettiği Mısır'a açılan 
palamut penceresi belki bir kurtuluş ümidi ola
caktır. Ama bu yine kâfi gelemiyenektir. Şu 
an İçin tatmin'kâr olmasa dahi geçici bir ted
birdir, şükrana değer ama artuk plâna, 1963 
programına alınan bu konunun istihlâk sahası ol
madığı için, yer bulamayacağından vatanda
sın elinde stok halinde beklemekte bir fayda 
olmıyaeaktır. Şimdi Tarım Bakanlığı yönün
den konu çok enteresandır. Tarım Bakanlığı 
ağaçların muhafaza edilmesini ister, fakat bu 
ağaçlardan kömür yapılmasına müsaade et
mez. Diğer taraftan palamut istihsalini 'artıra
cağını der, meyvelikten düşmüş ağaçların ke
silmesine müsaade edeceğiz der. Köylü 'kade
rini buna bağlamıştır, bu yolda istihsal yap
mak ister, ağaçların kesilmesine müsaade 
edilmez. Köylü, me.yvalıktan düşmüş olan 
bu ağaçları kesmek istediği zaman or
man idaresi karşısına çıkar, tapu sonar: «Se
nin elinde tapu yoksa bu palamutun mahsu
lünü toplayamazsın» der. Oraya 'kadastro git
memiştir, senelerdir oranın zilyedidir dedesin
den intikal etmiştir. O millî serveti toplamak 
ister, orman idaresi toplatmaz. Çünkü, «tarla
nın tapusu yoktur» der. Orman İdaresi böy
le bir işletmecilik zihniyeti içerisindedir. «Peki 
vatandaşa toplatmadın bu palamutu sen top
la.» denir. Fakat onu da yapmaz, palamutlar 
ağacım başımda çürümeye terk edilir. 

Belki, plân hedef İlerine göre 1963 yılı pnog-
ramındalki palamuit isltilhjs<alinde plânın verdiği 
değer nerede? Hükürndtin 'bir rüknü, ıhta kiolıı 
olanı .iş leıt mönün palamut Asltüıhsali için 'fcalkındığ1 

ıtaıvır n'eneldie'? Bu tenalkuz ve ta Ikaordımiaisyıon-
'sıiız çalışmayı ne ille telif edeceğiz? Bunları ıbir 
ıtiürlü aınlıjyaımı.yioi'nım. Şimdi 'ben Tanım Balka
nından şunları ilsıfirham edeceğim. 
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öteden beri vatandaşın zilyedinde olan bun

lar, madem iki, plâna alımmııştır ve palamut is
tihsalimin artırıliması gaye odiıııi 1 ıııiişltiı*; öıyle ise 
vatandaş palamutları yine ağacından toplanma -
ya devanı etisin, Bunları 'kesimelden dalını buda
madan. Orman idaresi kanuna ıg-öne zaten bu 
ağaçlar kefsilenrcz. Fakat nıa.hısulıü ağaçların ba
bında çürütmeye mâni olsun. Kadastro g-ör-
'îmiış olan yerlerde eğer vatandaş ilhitilâflı ise 
\ kadastroda, zdlyedlik esasıma riayet ederek ya 
Ornıan îşıl'e'tmesi bizzat o ımaihısulü toplasın, «ait
sin ; veya müsaade etisin, vatandaş toplalsın sat
sın, ağaç. başımda malimi! çürümesin. Onman ba
kımımdan üzerimde haissaısiilyetle durulaeak kıonu 
budur. 

$inııdi Ticaret Bakanlığı konusunda Sayın 
Halkan, haikilkatem bâzı 'tledjbirlei'den bahsett1', 
çok isabetlidir. Dahilî sanayide melsıelâ 'kümes 
'hayvanlarıma yem yapına konusunda, palamut 
tan istifade edilebilir. Hu yönlerden üzerinde 
dıırutlmalıdır. Kaynaklar (alınmalıdır, ;y!a, plânda. 
196:$ pIH)gramıma aldığıımıız "konuda palamut me-
selle'sin'iı artıık vatandaşın oluruna bırakacağı''; 
bunu istihsalimi artırdığımız bir konu olanak 
'kabul eJtıııiyeceğiz veyalhut .da yapmış olduğu
muz istihsale ımalhreç bulınıamıalk yüzünden prim 
imi. verecelk, ne vereeeıkseik, fonu vierip bu dâva
yı halledeceğiz. Rem b iliyorum, bundan 4 - 5 
seme evvel bizim Ha.ş kabasının nüfulsunun bii-
yülk Mu* kilsimi yalnız ye yalnız palamultçulu'kla 
geçiniyordu ve salkır ışa'kır para İkaza nnyordu. 
0 zaımanlar ıkilıolsumu 70 kuruşa satanken buıgiüm 
25 kurulsa, müşteri bulamıamaikltadır. Bunun, se
bebi nedir 1 Dış kayn aîkların talepleri tein sıöy-
lenem sebepler, ihracat yaptığımız meımletkeJtler 
Ibunu tılkadı'lıar. Ondan sonra, da Hükümetin ti
cari ihracat politikasında da bunu teşvik edi
ci bir prim usulüme gidilmedi. Ve bu suretle 
simidi palamut .ağaçlarıma onmana, salhip'tir. 
«Kesimle, bumun istihsalimi artıracağım» der. Pa 
lamıultu ne toplar ve ne 'de tıoplatltırır. Palamut 
istihsalini plân, «artıracağıım» der. Tıicanet Ve
kâletti mahreç bulamaz, ısatılaca'k yer bulamaz 
ve vatandaşım el'inıde'ki palamutları da. alamadı
ğı için de bunlar depolarda çürür. Artık bu 
zihniyeti oritadıam kaldırım a!k lâzım. Ya biz pa-
1 amutçululktam vazgeçeceğiz, valtamdaş da bumu 
bilecıelk, palamut ağacı tarlaisında ilse Ikömıür ya 
pııp, saltap geçinecek, veyabut da buna çare bu
lacağız. 

Devlet ve Hükümet olaralk, bunların yerimi 
suni madldleler almıştır, diye bu durum kaderi 
ile başıbaşa bıra'kıllamaız. Plân diyoruz. Plân, ele 
alıyor 63 programıma koyuyor. Tarum Balkan-
lığı ile Ticaret Balkanı plâna uıyamuyor, arasım
da kaordine yapamıyor.. Peki biz plâma uyalım 
diyoruz, istihsali .artıralım diyoruz. Onmam tda-
rejsi karşımıza eıikıyor. rrarlamm tapıılsuııu gbs-
ter diyor. 

Bumun çaresini nasıl bulacağız? Hükümet 
olaralk bunu yüksek ıttılanıza arz ediyorum. 
Onmam îşlejtmieleri, Orman, İdaresi vatandaşa 
lûtfetısin, 50 senedi'1 zilyedimde bulunan palanın 
dumu toplaldığı ağaçla.rıu palamudumu toplama -
lya müsaade etisin. Ondam. ıtapu istem esin, faik at 
ağacı da 'korusun. Ticaret Vekâletimiz şu ha
yırlı gayretlilerine devamı etisin. Halkikaten Mı
sır'da bulunan mahrece yeni mahreçler .analsın. 
Plâna uysun, plânın ün gördüğü çareyi bul
sun. Bu konuda istihsal cinin geçimini temin et
sin, en başında. Tarım Balkan lığı ile Ticaret 
Balkanlığı palamut konusunda, müşterelk ve ko-
ordinleli bir çalışıma, yapsın. îki balkamllılk müş
terelk bir İhlal çaresi arasın. İstihsal ile istihlâ-
!ke mıüştetiek bir yol bulsun ki, bu dâva. halle
dilsin. 

Bu konuda söylıiyeceğim bumdan ilbarett,ir. 
BAŞKAN — Sayım Tanım Balkanı. 
TARIM BAKANİ MEHMET İZMEN (O 

Sematloisu G-resum Üyeisi) -- Efendim, Sayan A't.a-
öv arlkadaşımız; Tarımı Bakanlığı ve Ticaret 
Balkanllığı arasımda, bu konuda koıordimeli bir 
çalışma olmadığı ve Tarım Bakanlığının pala-
ımudum istihsalinde müşkülât çıkardığı gibi hu 
«uslardan Ibahsettiği için tekrar huzurunuza çık
ın talk mıeclburi/yetimi duyduım. 

Biraz ev\rel Sayın Ticaret. Bakamı arlkıadaışı-
nnın da ifade 'ettiği gibi, Türlkiye'ıdo yılda 45 
bin ton palamuit istihsal edilmlc'kteıdir. Bumun 
10 bin tonıu Devlet ormanlaı-ımdam, 25 bin to
nu da 'husulsi şalhıslara ait meşeliklerden istih
sal edilmelktedii'. BlnaenaleJyih, buısulsi meşelik
lerden istihsal edilen palamut .miktarı gösteri
yor ki, balkımızın elinde geniş ölçüde palamut 
istihsal etmeye mıüsrlt ağaçlar mevcuttur. Or
man îdareisi, vatandaşlarım tapuyla mutaisiarrıı 
'bulunduğu m eş ellikle re asla müdabale etmemek
tedir. Bu esasen ba'ıiıs 'konusu değildir. Bu hu
susta bize intikal eumıiş 'bir hâdise ycJktur. Bel-
Iki Orman tdaresi ile ihtilâfları olabilir. Fakat 
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bu taimaımJityle hulkufei bir ınieıvzu'dur. Kaldı M, 
islter ihtilaflı olsun. ister olıtnalsun, Orman. İda
resine aıijt Ibuhıman «ıeışıeılüklerd'e'M palanrultlıar 
anz ettiğim rakamlara ıg'öre, O imam îdar'elsd ta
rafımdan. istihsal ed'i'lmelkt'eıdir. 

İş 'birliği .husuısumıda, biraz evviel izıalh etti
ğim g'ilbi, sanayi ihtiyaçları ilhraç im/kânlarına 
ı'bağlı olaralk, Tamın Bakanlığı iinövcult ıneşie-
liMer iıslter Delvlet elimde olsum, dster şahus 'elin
de ollsun, palamut istilhıSalimli kıvamımda mulha-
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Mîllet Meclisi 
GÜNDEMI 

ONUNCU BÎRLEŞÎM 

4 . 12 . 1063 Çarşamba 

I 

& BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
' . 1. — 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) 

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

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

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

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

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

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için 
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Saflık ve 

Sosyal Tardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

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

9. — 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) 

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

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

12. — 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) 

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

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

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

16. — Burdur Milletvekili Mehmet Ösbey'in* 
şehirler üzerinde ucusu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 



düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

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

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

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

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

21. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
m, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanavi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

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

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

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

25. — istanbul 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) 

26. — 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) 

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

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

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

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

31. — 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) 

32. — 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) 

33. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Ünsal'm 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6 x640) 

34. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
m, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
Ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

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

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

37. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 



kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

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

39. — 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) 

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

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

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

43. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

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

45. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin 
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/653) 

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

47. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bert an'in, Basın İlân Kurumuna alınan memul
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti 
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (« / •» ) I 

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

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

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

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

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

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

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

55. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, hazırlanmakta olan 1964 malî yılı 
bütçesiyle eski emekli, dul ve yetimlerin ay
lıklarına bir zam yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/664) 

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

57. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç'm, 
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

58. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sertu» (6/667) 
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59. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'- ı 

nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan şed
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

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

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

62. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1963 - 1984 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671) 

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

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

65. — 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) 

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

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

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

69. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ 
yini işinde bir şikâyet bulunup bulunmadığın» 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) | 

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

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

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

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

74. — 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) 

75. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Devlet Demiryollarınca ihale ile satınalınan lo
komotiflerin alış bedellerine ve ihaleye kaç fir
manın katıldığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/684) 

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

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

78. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, pamuk ihracatının işlenmiş olarak yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/687) 

79. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına zam ya 
pılmasının dsşünülüp düşünülmediğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/688) 



80. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Orman Genel Müdürlüğünün tatbik 
etmekte olduğu siler usulünün tatbikatına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

81. — 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) 

82. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Gemlik İlçesinin Umurbey köyünde Ziraat 
Bankasınca yaptırılan evlerin köylülerin istifa
desine terk edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/691) 

83. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, NATO borularının geçtiği arazi bedel
lerinin verilmeyişi sebeplerine dair Milli Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/692) 

84. — 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) 

85. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, çeltik mahsulü için müdahale alımı yapıl
ması ve ihracı hususunda ne düşünüldüğüm.1 da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/604) 

86. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mah
kûm edilen Kemal Serdaroğlu'nun cezaevinde
ki durumuna dair Adalet Bakanından nöslü so
rusu (6/695) 

87. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel felâketi doiayısiyle yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağlan âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Bayındırlık 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/696) 

88. — Niğle Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti doiayısiyle meydana gelen hayvan has 
talıklarmı önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/697) 

89. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde İlinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet-
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yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sm-ustt (6/698) 

90. — 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) 

91. — 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) 

92. — 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) 

93. — 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) 

94. — 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) 

95. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen '-
in, Doğu - Karadeniz köylüsüne vvv.z buğday 

l verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş-
j bakandan sözlü sorusu (G/704) 
l 96. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
f 
\ in, Karadeniz bölgesine turistik bakımdan önem 
I verilmemesi sebebine dair Turizm ve Tanıtma 
i; Bakanından sözlü sorusu (6/705) 
İ 97. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
t in, İkizdere Hidro - Elektrik Santralinin, türbin-

leri hakkında Sanayi ve İmar ve İskân Bakan-
| larından sözlü sorusu (6/706) 
\ 98. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
f in, Trabzon'un, Of kazasına İkisdere Hidro -
t Elektrik santralinden elektrik yerilmesinin ta-
| marnlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve 

İmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
I (6/707) 

99. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir derşnde 
1045 yılında yayınlanan bir yazıya dair, İçişleri 

{ Bakanından sözlü sorusu (6/709) 



100. — lipari» MUetvekUi Ali ihsan Balım'-
m, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım ve tçişleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/710) 

101. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirza-
lıoğlu'nun, Devlet Üretme Çiftliklerince tesbit 
olunan fiyatlara dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/711) 

102. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
men'in, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık - Ta
rım Satış Kooperatifi seçim sonuçlan hakkın
daki Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/712) 

103. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/713) 

104. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman ya
pılacağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/714) 

105. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat ile Yeşilırmak Köprüsünün gözlerine 
ne maksatla toprak döküldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/715) 

106. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, son
daj ve kanalı yapıldığına dair Tanm Bakanın
dan sözlü sorusu (6/716) 

107. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/717) 

108. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili ve Aksaray Devlet hastaneleri teşkilât 
durumları ve Ulukışla ve Ortaköy kazalarının 
sağlık merkezine kavuşturulmalarına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/718) 

109. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ 
de ili Aksaray kazası dâhilinde mevcut Ziga 
hamamlarının modern bir kaplıca haline geti
rilmesine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/719) 

110. —' İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 

111. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin'» bağlı D«rik ilçesi kaymıkamı-
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dan sözlü sorusu (6/721) 
112. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 

Gülerin, Çorum eski Milletvekili Hüseyin Or-
takçıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/722) 

113. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına yapı
lan tâyinlere ve Ankara 'daki ilkokul öğretmen 
durumuna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/723) 

114. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, Tunceli iline ait halen yürürlükte bulunan 
yasak bölge karannm kaldırılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/724) 

115. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha 'nın, 
Bolu ili sınırlan içinde bir kâğıt fabrikası ku-

I rulmasınm düşünülüp düşünülmediğine dair, 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/725) 

116. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne za
man karâyollan programına alınacağına dair, 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

117. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatıranlar yapılacağına dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/727) 

118. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 
bu sene her hangi bir sebeple, lise ve ortaokul
lara giremiyen talebeler hakkında ne düşünül
düğüne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/728) 

119. — Afyon Karahisar Milletvekili Meh
met Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden bugü
ne kadar, her toplantı yılında kaçar birleşim 
yapıldığına ve birleşimlerin süresine dair, Mil
let Meclisi Başkanlığından sözlü sorusu. 
(6/729) 

120. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
6831 sayılı Orman Kanununun, antidemokratik 
hissi veren, geçici 1 nci maddesinin kaldınlma-
sınm düşünülüp düşünülmediğine dair, Tanm 
Bakanından sözlü sorusu (6/730) 

121. — İsparta Milletvekili Mustafa öülcü-
gil'in, İsparta Devlet Su İşleri şube binası ve 
sosyal tesisleri inşaatında çalışan 44 işçiye, üc
retlerinin, zamanında ödenip ödenmediğine 
dair, Bayındırlık Bakanından sözlü soruıu. 
(6/731) 



122. — Artvin Milletvekili »affet Eminağa-
oğlu'nun, cezaevleri ve hastanelerde bulunan 
Yassıada hükümlülerinin adedine ve durumları
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve İç
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/732) 

123. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına teminat 
gösterilen gayrimenkullerin değer baremlerinin 
günün şartlarına ve alım satım fiyatlarına uy
gun hale getirilmelerinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/733) 

124. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet 
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734) 

125. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
bakanların yurt içi ve yurt dışı gezilerinin bir 
programa bağlanmış olup olmadığına ve bu ge
zilerin çalışmalarına sekte verip vermediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/735) 

126. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin, Londra Tanıtma Bürosu için bin İngiliz 
lirası aylıkla bir yer tutulması hakkında Lon
dra Sefaretoine yazı yazıludığı huousundaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/736) 

127. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesinin 
kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâhilin
de düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/737) 

128. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın ili DSİ içme suları, sulama ve kurut
ma işlerine ve bunlardan hangilerinin sonuçlan-
dırıldığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/738) 

129. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ilköğretim kurumlarına kaydolunan öğrenciler
den, (her hangi bir nam altında) ücret alındı
ğının doğru olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/739) 

,130. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
Kırkpmar er meydanının onarımı için, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu. (6/740) 

131. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
in, Hükümetin ve hassaten İçişleri Bakanının 
adliyeyi baskı altında tutması ve tehdit et
mesinin, Anayasa nizamına göre, mümkün olup 
olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/741) 

132. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhi-
sar ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğre
nime başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/742) 

133. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Hükümetin dinî tedrisat hakkındaki düşün
cesinin ne olduğuna dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/743) 

134. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'in, politik temayül gösteren Tokat Dev
let Su İşleri Başmühendisi hakkında ne gibi iş
lem yapıldığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/744) 

135. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'mn, Almanya'nın Münih şehrinde bulu
nan öğrenci müfettişlerimizin görevlerini lâyı-
kıyle yapıp yapmadıklarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/745) 

136. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Denizcilik Bankası-Denizyolları, DB Deniz Nak
liyatı ve Şehir Hatları isletmelerinde, 1960 yı
lında ve bugün kac servis ve kaç personel bu
lunduğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/746) 

137. _ Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalva Belediye sınırları dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar bos arazi bulundu fana ve satılan 
«ravn^nknlterden ne kadar şrelir sa^la^dıfata 
dair Devlet Bakanından söslü sorusu f6/747) 

13R. _ -Rolü Milletvekili Ah™*t (Hlcma^'m, 
Zonp-nldak ili Devrek ilişine ba^lı Dirşine kö
yünün Bolu ili Mengen ilcesine ballanması için 

•yamlan nlebisit sırasında vatandaşlara baskı 
vamlıw yamlmartıfaıa dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/748) 

139. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Sıkıyönetim komutanlıklannca, sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte buîundufa böl*rel*rd*. kac 
gazete ve dergi kapatıldığına dair Millî Sa
vunma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

140. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'ttun, Ulus gazetesi matbaa ve tesislerinin ha-
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len kimin rey a kimlerin tasarrufunda olduğuna I 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/750) 

141. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'-
nın, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 
Hükümetimize, eski yardımın devam edeceği 
hakkında bir garantisi bulunup bulunmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/751) 

142. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik 
işinin ne zaman yapılacağına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/752) 

143. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nım, Eskişehir'de inşa edilen İmam Hatip 
Okulunun neden öğretime açılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/753) 

144. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, İstanbul Teknik Okulunda bir ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete 
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü. sorusu (f 6/754) 

145. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, 
Türkiye'de Türk vatan daslarma tahsis edilen 
sar.at vn hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka-
y.unnn. günüîi sari, ve ica/nlarına göre, kaldırıl-
ması veya tadili haklan da ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6'755) 

146. — fc*w Milletvekili Nihat Kürşat'm, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-
didedon tedbirlerin müstanidatmın ne oldu
ğuna dair İrinleri ve Maliye Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/756> 

147. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/757) 

148. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes-
kin'in, plâna ve programa alınıp ödeneği de 
ayrılan Kastamonu kapalı spor salonunun iha
lesinin geri bırakılması sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/758) 

149. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpa-
şar'm, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma
kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına dair 
Içi«?l«ri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

150. — Aydın Milletvekili Hilmi Avdın cer'-
in. Avdın'm Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tavacından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerin
de bir işlem yapılıp yaralmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/760) 

151. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 programı 
hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi esasla
rın göz önünde tutulduğuna dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/761) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada

na Milletvekilleri Kasım Gülek ve Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 .11.1963] 

X 2. — 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
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili Fakih Özfakih ve Edirne Milletvekili İl
hamı Ertem'in. 4 . 2 . 1957 giin ve 6900 sayılı 
Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve'Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 
15 7.1963] 

3. — 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 : 
360) [Dağıtma tarihi : 19 . 8 . 1963] 

4. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile .Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zer en ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî 
müşavirlik' ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17 . 8 .1963] 

IV 
A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
l. •— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 

5602 savılı Tapulama Kanununun 13 ncü raad-
dsKİTiP bir ek fıkra eklenmesine dair karnın tek 
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495> (S Sa 
TISI : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963] 



2. — Tapulama kanuncu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanun
la muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
züyedliğin ıskatında on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması 
suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin 
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu ma*U 
denin (E) ve (F) bendlerinüı, (E) bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilme
sine ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fık
ra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'm, 5602 sayılı Tapulama 
Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 
ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair ve Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici Komis
yon raporu (1/211, 2/35, 2/76, 2/122) (C. Se
natosu 1/260) (S. Sayısı : 210 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

3. — 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, C. Senatosu 4/18) 
(S. Sayısı : 386) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 .1963] 

4. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 260 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi : 5/40, C. Senatosu 4/34) (S. 
Sayısı : 402) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

5. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Di
lekçe Karma Komisyonu genel kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 279 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/41; C. Senatosu 
4/57) (S. Sayısı : 403) [Dağıtma tarihi 18.9 
1963] 

6. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve tstan-
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 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) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 404, C. Senatosu S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

7. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balıkesir 
Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 297 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporlan (M. Meclisi 5/28; C. Senatosu 
4/24) (S. Sayısı : 405) [Dağıtma tarihi : 18 .9 . 
1963] 

8. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 267 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/45; C. Senatosu 4/41) (S. Sayı
sı : 406) [Dağıtma tarihi : 18.9.1963] 

9. — Maliye Bakanı ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 268 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/65; C. Senatosu 
4/42) (S. Sayısı : 407) [Dağıtma tarihi : 
18 . 9.1963] 

10. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı 
karann Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/64; C. Senatosu 4/43) (S. Sayı
sı :408) [Dağıtma tarihi : 18.9 1963] 

11. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin-
deki 270 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/63; C. Senatosu 
4/44) (S. Sayısı : 409) [Dağıtma tarihi : 
18.9.1963] 



12. — Maliye Bakanı Perid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 

• tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 280 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/62; C. Senatosu 4/45) (S. Sayısı : 410) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

13. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 281 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmeline dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/61; C. Senatosu 4/46) (S. Sayısı : 411) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

14. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi-
. antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 282 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/60; C. Senatosu 4/47) (S. Sayısı : 412) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

15. — Maliye Bakanı Ferid. Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 283 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmeline dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/59; C. Senatosu 4/48) (S. Sayısı : 413) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

16. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 284 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/58; C. Senatosu 4/49) (S. Sayısı : 414) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

17. — Maliye Bakanı Ferid. Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 285 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/57; C. Senatosu 4/50) (S. Sayısı . 415) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

18. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 255 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/56; C. Senatosu 4/28) (S. Sa-
^yısı : 416) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

19. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 254 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/44; C. Senatosu 4/27) 
(S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

120. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 256 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/55; C. Senatosu 4/29) 
(S. Sayısı : 418) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

21. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 252 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/54; C. Senatosu 4/30) (S. Sayısı : 419) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

22. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu GeneJ Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 257 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/53; C. Senatosu 4/31) 
(S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

23. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 258 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/52; C. Senatosu 4/32) 
(S. Sayısı : 421) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 



- 11 — 
24. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan

bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 259 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/51; C. Senatosu 4/33) 
(S. Sayısı : 422) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 261 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/50; C. Senatosu 4/35) 
(S. Sayısı : 423) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

26. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 262 
sayılı Kararın Gençl Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/49; C. Senatosu 4/36) 
(S. Sayısı : 424) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

27. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5. 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 263 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/48; C. Senatosu 4/37) 
<S. Sayısı : 425) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

28. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 264 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 5/47; C. Senatosu 4/38) 
(S. Sayısı : 426) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

29. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 266 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meçlisi 5/46; C. Senatosu 4/40) 
(S. Sayısı : 427) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

30. —• Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/30; C. Senatosu 4/23) 
(S. Sayısı : 428) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

31. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/31; C. Senatosu 4/22) 
(S. Sayısı : 429) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

32. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali ihsan Göğüs ve Balı
kesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 
5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/32; C. Senatosu 4/21) 
(S. Sayısı : 430) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

33. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 '. 5 . 1963 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor-
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
lan (M. Meclisi 5/33; C. Senatosu 4/20) (S. Sa
yısı : 431) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

34. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 291 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/34; C. Senatosu 4/56) (S. Sa
yısı : 432) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

35. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 289 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/35; C. Senatosu 4/55) (S. Sa
yısı : 433) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 
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36. — Maliye Bakanı Perid Melen ve Gazian

tep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 290 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/36; C. Senatosu 4/54) (S. 
Sayısı : 434) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

37. — Maliye Bakanı Ferild Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/37, C. Senatosu 4/53) (S. 
Sayısı : 435) [Dağıtma tarihi : 24 . 9 . 1963] 

38. — Maliye Bakanı Perid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/38; C. Senatosu 4/52) (S. Sa
yısı : 436) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

39. — Maliye Bakanı FerM Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 286 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/39; C. Senatosu 4/51) (S. 
Sayısı : 437) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

40. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Siirt Millet
vekili Süreyya Öner'in, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 293 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/42; C. Senatosu 4/25) (S. Sayısı : 
438) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

41. — Maliye Bakanı Perid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 253 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor

ları (M. Meclisi 5/43; C. Senatosu 4/26) (S. 
Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi : 21 . 9 . 1963] 

42. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 377 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/67; C. Senato
su 4/58) (S. Sayısı : 498) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1963] 

X 43. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/186, 
1/42) (S. Sayısı : 462) [Dağıtma tarihi : 
5 .10 .1963] 

X 44. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü-
1959 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/338, 1/118) 
(S. Sayısı : 477) [Dağıtma tarihi : 7 .10 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İSLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

X I . — 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] 

X 2. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 
' 3. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

(Onuncu Birleşim} 



— İ3 — 
X 4. — 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] 

X 5. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1963] 

X 6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Kifat 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 ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı
sı : 370) [Dağıtma tarihi: 20.8.1963] 

7. — Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/521) (S. Sa
yısı : 401) [Dağıtma tarihi : 17.9 .1963] 

X 8. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
de ve fıkralarının değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/530) 
(S. Sayısı : 454) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

X 9. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi : 26.9.1963] 

10. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, 

6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme-
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı : 458 ve 458 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

X 11. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'in, 
Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 18.10.1963] 

12. — Genel Nüfus Yazımı kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X 13. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/425) (S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 
24 .10 .1963] 

X 14. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 .1963] 

15. — İstanbul Milletvekili Zeki Zerenin, 
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] 

(Onuncu Birleşim) 



Mîllet Meclisi 
GÜNDEMI 

ONUNCU BÎRLEŞÎM 

4 . 12 . 1063 Çarşamba 

I 

& BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
' . 1. — 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) 

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

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

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

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

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

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için 
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Saflık ve 

Sosyal Tardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

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

9. — 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) 

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

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

12. — 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) 

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

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

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

16. — Burdur Milletvekili Mehmet Ösbey'in* 
şehirler üzerinde ucusu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 



düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

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

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

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

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

21. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
m, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanavi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

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

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

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

25. — istanbul 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) 

26. — 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) 

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

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

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

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

31. — 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) 

32. — 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) 

33. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Ünsal'm 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6 x640) 

34. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
m, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
Ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

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

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

37. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 



kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

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

39. — 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) 

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

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

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

43. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

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

45. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin 
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/653) 

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

47. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bert an'in, Basın İlân Kurumuna alınan memul
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti 
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (« / •» ) I 

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

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

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

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

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

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

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

55. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, hazırlanmakta olan 1964 malî yılı 
bütçesiyle eski emekli, dul ve yetimlerin ay
lıklarına bir zam yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/664) 

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

57. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç'm, 
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

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



— 4 
59. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'- ı 

nun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan şed
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/668) 

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

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

62. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1963 - 1984 ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/671) 

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

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

65. — 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) 

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

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

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

69. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ 
yini işinde bir şikâyet bulunup bulunmadığın» 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) | 

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

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

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

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

74. — 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) 

75. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Devlet Demiryollarınca ihale ile satınalınan lo
komotiflerin alış bedellerine ve ihaleye kaç fir
manın katıldığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/684) 

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

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

78. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, pamuk ihracatının işlenmiş olarak yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/687) 

79. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına zam ya 
pılmasının dsşünülüp düşünülmediğine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/688) 



80. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Orman Genel Müdürlüğünün tatbik 
etmekte olduğu siler usulünün tatbikatına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

81. — 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) 

82. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Gemlik İlçesinin Umurbey köyünde Ziraat 
Bankasınca yaptırılan evlerin köylülerin istifa
desine terk edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/691) 

83. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, NATO borularının geçtiği arazi bedel
lerinin verilmeyişi sebeplerine dair Milli Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/692) 

84. — 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) 

85. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, çeltik mahsulü için müdahale alımı yapıl
ması ve ihracı hususunda ne düşünüldüğüm.1 da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/604) 

86. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mah
kûm edilen Kemal Serdaroğlu'nun cezaevinde
ki durumuna dair Adalet Bakanından nöslü so
rusu (6/695) 

87. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel felâketi doiayısiyle yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağlan âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Bayındırlık 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/696) 

88. — Niğle Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti doiayısiyle meydana gelen hayvan has 
talıklarmı önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/697) 

89. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde İlinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet-

5 — 
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yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sm-ustt (6/698) 

90. — 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) 

91. — 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) 

92. — 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) 

93. — 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) 

94. — 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) 

95. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen '-
in, Doğu - Karadeniz köylüsüne vvv.z buğday 

l verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş-
j bakandan sözlü sorusu (G/704) 
l 96. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
f 
\ in, Karadeniz bölgesine turistik bakımdan önem 
I verilmemesi sebebine dair Turizm ve Tanıtma 
i; Bakanından sözlü sorusu (6/705) 
İ 97. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
t in, İkizdere Hidro - Elektrik Santralinin, türbin-

leri hakkında Sanayi ve İmar ve İskân Bakan-
| larından sözlü sorusu (6/706) 
\ 98. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
f in, Trabzon'un, Of kazasına İkisdere Hidro -
t Elektrik santralinden elektrik yerilmesinin ta-
| marnlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve 

İmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
I (6/707) 

99. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir derşnde 
1045 yılında yayınlanan bir yazıya dair, İçişleri 

{ Bakanından sözlü sorusu (6/709) 



100. — lipari» MUetvekUi Ali ihsan Balım'-
m, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım ve tçişleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/710) 

101. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirza-
lıoğlu'nun, Devlet Üretme Çiftliklerince tesbit 
olunan fiyatlara dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/711) 

102. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
men'in, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık - Ta
rım Satış Kooperatifi seçim sonuçlan hakkın
daki Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/712) 

103. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum ili ve dolaylarında yapılacak yol
ların durumlarına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/713) 

104. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman ya
pılacağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/714) 

105. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat ile Yeşilırmak Köprüsünün gözlerine 
ne maksatla toprak döküldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/715) 

106. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, son
daj ve kanalı yapıldığına dair Tanm Bakanın
dan sözlü sorusu (6/716) 

107. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili çevrelerindeki sulama tesisi projelerine da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/717) 

108. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili ve Aksaray Devlet hastaneleri teşkilât 
durumları ve Ulukışla ve Ortaköy kazalarının 
sağlık merkezine kavuşturulmalarına dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/718) 

109. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ 
de ili Aksaray kazası dâhilinde mevcut Ziga 
hamamlarının modern bir kaplıca haline geti
rilmesine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/719) 

110. —' İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Büyük Ata'nın ismi ortaya konularak yapılan 
maçlardaki hasılata ve seyircilerin durumlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/720) 

111. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin'» bağlı D«rik ilçesi kaymıkamı-
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i nm partizanca tutumuna dair tçişleri Bakanın

dan sözlü sorusu (6/721) 
112. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 

Gülerin, Çorum eski Milletvekili Hüseyin Or-
takçıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/722) 

113. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtına yapı
lan tâyinlere ve Ankara 'daki ilkokul öğretmen 
durumuna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/723) 

114. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğlu'-
nun, Tunceli iline ait halen yürürlükte bulunan 
yasak bölge karannm kaldırılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/724) 

115. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha 'nın, 
Bolu ili sınırlan içinde bir kâğıt fabrikası ku-

I rulmasınm düşünülüp düşünülmediğine dair, 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/725) 

116. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ili ve dolaylarındaki yolların ne za
man karâyollan programına alınacağına dair, 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/726) 

117. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu, ilçe ve köylerinde 5 yıllık Kalkınma Plâ
nında ne gibi yatıranlar yapılacağına dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/727) 

118. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 
bu sene her hangi bir sebeple, lise ve ortaokul
lara giremiyen talebeler hakkında ne düşünül
düğüne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/728) 

119. — Afyon Karahisar Milletvekili Meh
met Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden bugü
ne kadar, her toplantı yılında kaçar birleşim 
yapıldığına ve birleşimlerin süresine dair, Mil
let Meclisi Başkanlığından sözlü sorusu. 
(6/729) 

120. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
6831 sayılı Orman Kanununun, antidemokratik 
hissi veren, geçici 1 nci maddesinin kaldınlma-
sınm düşünülüp düşünülmediğine dair, Tanm 
Bakanından sözlü sorusu (6/730) 

121. — İsparta Milletvekili Mustafa öülcü-
gil'in, İsparta Devlet Su İşleri şube binası ve 
sosyal tesisleri inşaatında çalışan 44 işçiye, üc
retlerinin, zamanında ödenip ödenmediğine 
dair, Bayındırlık Bakanından sözlü soruıu. 
(6/731) 



122. — Artvin Milletvekili »affet Eminağa-
oğlu'nun, cezaevleri ve hastanelerde bulunan 
Yassıada hükümlülerinin adedine ve durumları
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve İç
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/732) 

123. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına teminat 
gösterilen gayrimenkullerin değer baremlerinin 
günün şartlarına ve alım satım fiyatlarına uy
gun hale getirilmelerinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/733) 

124. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Trakya'da yapılan SOUTHEX - 63 NATO tatbi
katına muhalefet partileri ileri gelenleri ile Mil
lî Savunma Komisyonu üyelerinin neden davet 
olunmadıklarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/734) 

125. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
bakanların yurt içi ve yurt dışı gezilerinin bir 
programa bağlanmış olup olmadığına ve bu ge
zilerin çalışmalarına sekte verip vermediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/735) 

126. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin, Londra Tanıtma Bürosu için bin İngiliz 
lirası aylıkla bir yer tutulması hakkında Lon
dra Sefaretoine yazı yazıludığı huousundaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/736) 

127. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
özel ilân ve reklâm prodüktörlüğü müessesesinin 
kuruluş ve görevlerinin hangi esaslar dâhilin
de düzenlendiğine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/737) 

128. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın ili DSİ içme suları, sulama ve kurut
ma işlerine ve bunlardan hangilerinin sonuçlan-
dırıldığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/738) 

129. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ilköğretim kurumlarına kaydolunan öğrenciler
den, (her hangi bir nam altında) ücret alındı
ğının doğru olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/739) 

,130. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne 
Kırkpmar er meydanının onarımı için, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu. (6/740) 

131. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
in, Hükümetin ve hassaten İçişleri Bakanının 
adliyeyi baskı altında tutması ve tehdit et
mesinin, Anayasa nizamına göre, mümkün olup 
olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/741) 

132. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
inşaatı üç sene önce tamamlanan Sultanhi-
sar ilçesi Ortaokulunda, bugüne kadar, öğre
nime başlanmaması sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/742) 

133. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, Hükümetin dinî tedrisat hakkındaki düşün
cesinin ne olduğuna dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/743) 

134. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'in, politik temayül gösteren Tokat Dev
let Su İşleri Başmühendisi hakkında ne gibi iş
lem yapıldığına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/744) 

135. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'mn, Almanya'nın Münih şehrinde bulu
nan öğrenci müfettişlerimizin görevlerini lâyı-
kıyle yapıp yapmadıklarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/745) 

136. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Denizcilik Bankası-Denizyolları, DB Deniz Nak
liyatı ve Şehir Hatları isletmelerinde, 1960 yı
lında ve bugün kac servis ve kaç personel bu
lunduğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/746) 

137. _ Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalva Belediye sınırları dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar bos arazi bulundu fana ve satılan 
«ravn^nknlterden ne kadar şrelir sa^la^dıfata 
dair Devlet Bakanından söslü sorusu f6/747) 

13R. _ -Rolü Milletvekili Ah™*t (Hlcma^'m, 
Zonp-nldak ili Devrek ilişine ba^lı Dirşine kö
yünün Bolu ili Mengen ilcesine ballanması için 

•yamlan nlebisit sırasında vatandaşlara baskı 
vamlıw yamlmartıfaıa dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/748) 

139. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Sıkıyönetim komutanlıklannca, sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte buîundufa böl*rel*rd*. kac 
gazete ve dergi kapatıldığına dair Millî Sa
vunma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

140. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'ttun, Ulus gazetesi matbaa ve tesislerinin ha-
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len kimin rey a kimlerin tasarrufunda olduğuna I 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/750) 

141. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'-
nın, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 
Hükümetimize, eski yardımın devam edeceği 
hakkında bir garantisi bulunup bulunmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/751) 

142. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi elektrik 
işinin ne zaman yapılacağına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/752) 

143. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nım, Eskişehir'de inşa edilen İmam Hatip 
Okulunun neden öğretime açılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/753) 

144. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, İstanbul Teknik Okulunda bir ma
den ihtisas bölümünün, bugüne kadar faaliyete 
geçirilmemesi sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü. sorusu (f 6/754) 

145. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, 
Türkiye'de Türk vatan daslarma tahsis edilen 
sar.at vn hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka-
y.unnn. günüîi sari, ve ica/nlarına göre, kaldırıl-
ması veya tadili haklan da ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6'755) 

146. — fc*w Milletvekili Nihat Kürşat'm, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-
didedon tedbirlerin müstanidatmın ne oldu
ğuna dair İrinleri ve Maliye Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/756> 

147. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
bilim ve sanat hürriyetinin sağlanması için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/757) 

148. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes-
kin'in, plâna ve programa alınıp ödeneği de 
ayrılan Kastamonu kapalı spor salonunun iha
lesinin geri bırakılması sebebine dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/758) 

149. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpa-
şar'm, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma
kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına dair 
Içi«?l«ri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

150. — Aydın Milletvekili Hilmi Avdın cer'-
in. Avdın'm Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tavacından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerin
de bir işlem yapılıp yaralmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/760) 

151. — Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, 
Türkiye köy elektrifikasyonu 1964 programı 
hazırlanırken köylerin seçiminde ne gibi esasla
rın göz önünde tutulduğuna dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/761) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada

na Milletvekilleri Kasım Gülek ve Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 .11.1963] 

X 2. — 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
desinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir 
Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Millet
vekili Fakih Özfakih ve Edirne Milletvekili İl
hamı Ertem'in. 4 . 2 . 1957 giin ve 6900 sayılı 
Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
ve'Geçici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 
15 7.1963] 

3. — 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 : 
360) [Dağıtma tarihi : 19 . 8 . 1963] 

4. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile .Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zer en ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî 
müşavirlik' ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17 . 8 .1963] 

IV 
A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
l. •— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 

5602 savılı Tapulama Kanununun 13 ncü raad-
dsKİTiP bir ek fıkra eklenmesine dair karnın tek 
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495> (S Sa 
TISI : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963] 



2. — Tapulama kanuncu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanun
la muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
züyedliğin ıskatında on sene evvel tesis edil
miş vergi kaydı aranması şartının kaldırılması 
suretiyle tadiline, bu maddeye (E) bendinin 
başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine ve bu ma*U 
denin (E) ve (F) bendlerinüı, (E) bendinin, 
(F) ve (F) bendinin (G) olarak değiştirilme
sine ve aynı kanunun 35 nci maddesine iki fık
ra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesine dair, İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar'm, 5602 sayılı Tapulama 
Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri ile 34 
ncü maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair ve Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici Komis
yon raporu (1/211, 2/35, 2/76, 2/122) (C. Se
natosu 1/260) (S. Sayısı : 210 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

3. — 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, C. Senatosu 4/18) 
(S. Sayısı : 386) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 .1963] 

4. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 260 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi : 5/40, C. Senatosu 4/34) (S. 
Sayısı : 402) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

5. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Di
lekçe Karma Komisyonu genel kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 279 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/41; C. Senatosu 
4/57) (S. Sayısı : 403) [Dağıtma tarihi 18.9 
1963] 

6. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve tstan-
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 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) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 404, C. Senatosu S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

7. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Balıkesir 
Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 297 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporlan (M. Meclisi 5/28; C. Senatosu 
4/24) (S. Sayısı : 405) [Dağıtma tarihi : 18 .9 . 
1963] 

8. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 267 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/45; C. Senatosu 4/41) (S. Sayı
sı : 406) [Dağıtma tarihi : 18.9.1963] 

9. — Maliye Bakanı ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 268 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/65; C. Senatosu 
4/42) (S. Sayısı : 407) [Dağıtma tarihi : 
18 . 9.1963] 

10. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı 
karann Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(M. Meclisi 5/64; C. Senatosu 4/43) (S. Sayı
sı :408) [Dağıtma tarihi : 18.9 1963] 

11. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin-
deki 270 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/63; C. Senatosu 
4/44) (S. Sayısı : 409) [Dağıtma tarihi : 
18.9.1963] 



12. — Maliye Bakanı Perid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 

• tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 280 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/62; C. Senatosu 4/45) (S. Sayısı : 410) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

13. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 281 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmeline dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/61; C. Senatosu 4/46) (S. Sayısı : 411) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

14. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi-
. antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 282 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/60; C. Senatosu 4/47) (S. Sayısı : 412) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

15. — Maliye Bakanı Ferid. Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 283 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmeline dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/59; C. Senatosu 4/48) (S. Sayısı : 413) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

16. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 284 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/58; C. Senatosu 4/49) (S. Sayısı : 414) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

17. — Maliye Bakanı Ferid. Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 285 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/57; C. Senatosu 4/50) (S. Sayısı . 415) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

18. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 255 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/56; C. Senatosu 4/28) (S. Sa-
^yısı : 416) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

19. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 254 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/44; C. Senatosu 4/27) 
(S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

120. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 256 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/55; C. Senatosu 4/29) 
(S. Sayısı : 418) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

21. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 252 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/54; C. Senatosu 4/30) (S. Sayısı : 419) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1963] 

22. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu GeneJ Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 257 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/53; C. Senatosu 4/31) 
(S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

23. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 258 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/52; C. Senatosu 4/32) 
(S. Sayısı : 421) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 
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24. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan

bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 259 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/51; C. Senatosu 4/33) 
(S. Sayısı : 422) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 261 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/50; C. Senatosu 4/35) 
(S. Sayısı : 423) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

26. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 262 
sayılı Kararın Gençl Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/49; C. Senatosu 4/36) 
(S. Sayısı : 424) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

27. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5. 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 263 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/48; C. Senatosu 4/37) 
<S. Sayısı : 425) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

28. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 264 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 5/47; C. Senatosu 4/38) 
(S. Sayısı : 426) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

29. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 266 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meçlisi 5/46; C. Senatosu 4/40) 
(S. Sayısı : 427) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

30. —• Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/30; C. Senatosu 4/23) 
(S. Sayısı : 428) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

31. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 295 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/31; C. Senatosu 4/22) 
(S. Sayısı : 429) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

32. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazi
antep Milletvekili Ali ihsan Göğüs ve Balı
kesir Milletvekili Mithat Şükrü Çavdaroğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 
5.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/32; C. Senatosu 4/21) 
(S. Sayısı : 430) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

33. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 '. 5 . 1963 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor-
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
lan (M. Meclisi 5/33; C. Senatosu 4/20) (S. Sa
yısı : 431) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

34. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 291 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/34; C. Senatosu 4/56) (S. Sa
yısı : 432) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

35. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 289 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/35; C. Senatosu 4/55) (S. Sa
yısı : 433) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 
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36. — Maliye Bakanı Perid Melen ve Gazian

tep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 290 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/36; C. Senatosu 4/54) (S. 
Sayısı : 434) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

37. — Maliye Bakanı Ferild Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/37, C. Senatosu 4/53) (S. 
Sayısı : 435) [Dağıtma tarihi : 24 . 9 . 1963] 

38. — Maliye Bakanı Perid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/38; C. Senatosu 4/52) (S. Sa
yısı : 436) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

39. — Maliye Bakanı FerM Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 286 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/39; C. Senatosu 4/51) (S. 
Sayısı : 437) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

40. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Siirt Millet
vekili Süreyya Öner'in, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 293 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (M. 
Meclisi 5/42; C. Senatosu 4/25) (S. Sayısı : 
438) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

41. — Maliye Bakanı Perid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 253 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor

ları (M. Meclisi 5/43; C. Senatosu 4/26) (S. 
Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi : 21 . 9 . 1963] 

42. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 377 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/67; C. Senato
su 4/58) (S. Sayısı : 498) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1963] 

X 43. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/186, 
1/42) (S. Sayısı : 462) [Dağıtma tarihi : 
5 .10 .1963] 

X 44. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü-
1959 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/338, 1/118) 
(S. Sayısı : 477) [Dağıtma tarihi : 7 .10 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İSLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

X I . — 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] 

X 2. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 
' 3. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

(Onuncu Birleşim} 
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X 4. — 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] 

X 5. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1963] 

X 6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Kifat 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 ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı
sı : 370) [Dağıtma tarihi: 20.8.1963] 

7. — Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/521) (S. Sa
yısı : 401) [Dağıtma tarihi : 17.9 .1963] 

X 8. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
de ve fıkralarının değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/530) 
(S. Sayısı : 454) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

X 9. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi : 26.9.1963] 

10. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, 

6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme-
since iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin ye
niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı : 458 ve 458 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

X 11. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'in, 
Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 18.10.1963] 

12. — Genel Nüfus Yazımı kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X 13. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/425) (S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 
24 .10 .1963] 

X 14. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 .1963] 

15. — İstanbul Milletvekili Zeki Zerenin, 
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] 

(Onuncu Birleşim) 




