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

Onaltıncı Birleşim 

18 . 12 . 1963 Çarşamba 

İçindekiler 

1. _ Geçen tutanak özeti 

2. — Yoklama 

3. ^_ Başkanliık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 

1. — Ereğli Kömür Havzasında deniz
altında uzanan maden kömürü cevherleri 
hakkındaki kanun tasarısının geriveril-
m-asine dair Başbakanlık tezkeresi (1/380) 
(3/705) 

441 

442 

442 

442 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/767) 442:443 

3. —• 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında 
ve 2996 sayılı Maliye Bakanlığı kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunda deği
şiklik yapılmasına v>3 bu Kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve bununla ilgili teklifler hakkında 
Plân Komisyonu Başkanlığının yazısı 
(1/496, 2/358, 517) 443 

4. — Görüşülen işler 
Sayfa 

443 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv ve 8 arkadaşının, T. B. M. Meclisi 
Memurları teşkilâtı hakkındaki 5931, 
6120, 6194, 6215, 6341 ve 6885 sayılı ka
nunlarla 5509 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair 5 . 1 . 1961 
günlü 231 sayılı Kanuna ek Kanun 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/585) 
(S. Sayısı: 529) 443:444 

2. — Danıştay kanunu tasarısı ile is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 
sayılı Danıştay Kanununun Anayasaya 
aykırı hükümlerinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(1/474, 2/440) (S. Sayısı: 369) 444:454 

5. — Sorular ve cevaplar 

a) Sözlü sorular ve cevapları 

1. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Ankara'da inşa edilecek olan 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi binasının 

454 

454 



Sayfa 
durumuna dftir Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/614) 454 

2. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, îpsala Karpuzlu köyünde otu
ran Nazmi Baş'm emniyet karakolunda 
dövüldüğünün doğru olup olmadığına 
•dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/615) 454 

3. — Edirne Milletvekili Utılıir Girit-
iioğtu'nun, muhtelif bakanlıklar tarafın
dan mükerrer olarak kurulan, tesislere 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/616) 454 

4. — Tekirdağ Milletvekili Turhan 
Kut'un, Erzurum imam - Hatip Okulunda 
vııkubulîm boykot olayının, basında be
lirtilen tarzda cereyan edip etmediğine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/617) 454:455 

5 : — İstanbul Milletvekili Saadet Ev-
ren'in, Koalisyon Hükümetinin, işe başla
dığı tarihten bu yana, Kıbrıs Anayasası
nın ve Andlaşm&larm tam olarak uygu
lanmasını sağlamak bakımından tatbik 
ettiği tedbirlere dair, Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/620) 455 

6. — Çankırı Milletvekili Rahmi ince
ler'in. köy kalkınması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/62U) 455 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, şehirler üzerinde uçuşu menedici 
bir hüküm olup olmadığına ve Ankara 
üzerinde çarpışarak düşen uçak olayına 
dair, Millî Savunma ve Ulaştırma Bakan
larından sözlü sorusu ('6/623) 455 

8. — izmir Milletvekili Arif Ertun-
ga'11111, il ve ilçelerde ziraat odalarının 
kurulmaması aebebino diar Tarım Bakamın
dan sözlü sorusu (6/623) 455 

9. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba-
hm'ın, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 
196Ö ve 1964 ve 1965 yıllarında 'tarım ve 
sanayi •alanlarında ne gibi tesisler yapıla
cağına dair Tarım ve Sanayi Bakanların
dan sözlü sorusu (6/627) 455 

Sayfa 
10. — Kırşehir Milletvekili Halil Öz-

men'in, Hirfanlı Barajı gölünün etrafın
da bulunan arazinin sulanması ve bu ara
ziden bol miktarda mahsul sağlanması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
vo Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/633) 455 

J1. --• Kırşehir Milletvekili Halil Öz-
men'iıı, Keskin - Kırıkkale ile Keskin - Iğ-
debeli arasındaki şose yolların ne zurnan 
asfaltlanacağına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/634) 455 

12. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, pancar fiyatlarının artın! -
nıtosı hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/635) 455 

13. — Kskişehir Milletvekili Oelâlet-
tiıı Uz er'in, tarımsal plânlamaya yarar bir 
harita veya raporun bulunup bulunmadı
ğına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/637) 455 

14. — Kırşehir Milletvekili Halil Öz-
men'in, Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kır
şehir'e ne gibi büyük bir yatırını yapılaca
ğıma dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/638) 455 

15. — Muğla Milletvekili Hilmi Bay-
dur'un, Muğla ilime, 1963 yılında, turizm 
'bakımından ne yaipıldığıma ve yapılması 
düşünülen işlere dair Basın - Yayım ve 
Turizm Bakanından sözlü sorusu (6/639) 455: 

456 
16. — Giresun Milletvekili Nizam ettin 

Erknıen'in, Görele Kaymakamı Babür Un
sal'm Kartal Kaymakam vekilliğine tâ
yini sebebine dair fçişleri 'Bakanımdan söz
lü .sorusu (6/640) 456 

47. — İsparta Milletvekili Ali İh sam 
Balım'111, yurdumuz 'ormanlarımın yüzöl
çümüne ve bu ölçümün nasıl yapıldığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/641) 456 

18. — Giresun Milletvekili İbra'him 
Ete m Kılıçoğlu'nuıı, ka:ç ilçede tekel ııııe-

. ıinurluğu olmadığına dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/642) 456 
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Sayfa 
19. — Giresun Milletvekili İbrahim 

E tem Kılıçoğlu'nun, halen kaç ilçede as-
kerlik-şu'besi olmadığına dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/643) 456 

20. —• Giresun Milletvekili İbrahim 
Eteni Kıilıçoğllı'num, ilçelerdeki fındıktanım 
satış kooperatifleri seçimlerinden kaçının 
iptal edildiğine dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/644) 456 

21. — Bolu Milletvekili Turgut Çul
ha'nm, mavi küf hastalığının başlama
sından itibaren tütün ekicilerine ne yar
dımda bulunulduğuna dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/645) 456 

22. — Giresun 'Milletvekili Mustafa. 
Kemal Çilesiz'im, Tarım Bakanlığı Teşki
lâtına mensup bulunan Giresun merkezi 
ilçelerinde görevli kaç .memurun yerinin 
değiştirildiğine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/646) 456 

23. — Bolu Milletvekili Turgut Çu,l-
ha'nın, Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 
ncı maddesindeki evsafa uymıyan ağır 
tonajlı vasıtalara dair, Başbakandan sözlü 
sorusu (6/647) 456:457 

24. — Bolu Milletvekili Turgut Çul-
ha'nm, 5680 sayılı Basın Kamun un un 143 
sayılı Kanunla tadil edilen 19 ncu nıadde-
sinin yeniden tadilinin düşünülüp -düşü
nülmediğine dair sözlü soru önergesi ve 
Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'-
ün sözlü cevabı (6/648) 457:458 

25. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, soya yağının ortadan çekilmesi se
bebine dair so.ru önergesi ve Ticaret Ba
kam Ahmet Oğuz'un sözlü cevabı (6/649) 458: 

461 
26. — İzmir Milletvekili Mustafa 

Uyar'm, Ankara'nın Varlık mahallesin
deki göçmen evlerinin durumuna ve Tel
sizler mevkiinde yapılmakta 'olan evle
rin göçmen evlerinde oturanlara verilme
si hususunda ne düşünüldüğüne dair 
tmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu) 
(6/650) 461 

Sayfa 
27. — Amasya Milletvekili Nevzat Şe

ner'in, Amasya'da ikinci bir şeker fab
rikasının kurulması hakkında ne düşü
nüldüğüne dair Sanayi Bakanından stf'z-
lü sorusu (6/651) 461 

28. — Istan'bul Milletvekili Mahmut 
Rıza Bertan'm, Basın İlân Knrumuna 
alman memurların ücretlerinin tes'bitin- . 
de hangi esaslara istinadedildiğine dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/655) 461 

29. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, 'bugünkü halkefvlerinin eski 
halkevleriyle ne gibi ibir ilgisi bulundu
ğuna dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/656) 461 

;}0. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Avrupa'daki işçilerimizin 
gönderdikleri dövizin hangi kur üzerin
den Türk parasına çevrildiğine dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu (6/657) 461 

31. — Ağrı Milletvekili Nevzat Gün
gör'ün, İstanbul - Ağrı hava seferlerinin 
işletmeye açılmaması sebdbine dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/659) 461 

32. — Hatay Milletvekili Saki Zor
lu'nun, 'Türk sporunun her branşında uğ
ranan yenilginin sebeplerine ve sporcula-
rm durumuna dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/660) 461 

33. — Kırklareli Milletvekili Abdur-
rahman Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilin
de, taJbiî âfetlerden zarar görenlere dağı
tılmak üzere inşa edilen evlerin maliyetinin 
rayiç fiyatından fazla olup 'olmadığına 
dair Bayındırlık ve İmar ve İskân Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/661) 461 

34. — Tekirdağ Milletvekili Turhan 
Kut'un, Türkiye 'nin İbir yıllık orak ip i 
ihtiyacına 've İbunu imal eden fabrika sa
yısına dair Sanayi ve Tarım Bakanla
rından sözlü sorusu (6/662) 461 

35. — Ordu Milletvekili Sadi pehlivan-
oğlu'nun, Emniyet Genel Müdürü Ilışan 
Araş'm görevinden alınması sebebine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/663) 461 : 

462 
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Sayfa 
36. — IstanJbul Milletvekili MaJlımut 

Rıza Bertan'm, 'haızırlanmak'ta ıolan '1*964 
malî yılı bütçesiyle ieski eımıekli, dul ve 
yetimlerin aylıklarına Ibir zam yapılması
nın düşünülüp düşünülm'ediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/664) 462 

'37. — Eskişehir Milletlvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Seçim kanunlarının kaibuliü 
münaselbetiyle 18 . 7 . 1963 ıgünü Verilen 
kökteyim masraflarının nereden ödendi
ğine dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/665) 462 

38. — Samsun Milletvekili Ilyas Kı-
lıç'm, 4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nei 
maddelerinin değiştirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/6&6) 462 

39. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'-
m, Bilecik ili İnönü bucağının Eskişehir 
iline bağlanması sebebine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/667) 462 

40. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Meriç nehri üzerinde yapılmak
ta olan şeddeler sebebiyle Yunanlılarla 
mübadele edilen Türk topraklarına dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/668) 462 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Meriç nehri üzerinde inşası dü
şünülen köprü şeddeleri proje işinin itmam 
edilip edilmediğine dair sözlü soru önerge
si ve Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet 
Onat'm sözlü cevabı (6/669) 462:465 

42. — Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun Tekirdağ İpsala hudut yolunun 
inşaatının ne zaman bitirileceğine dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Arif Hik
met Onat'm sözlü cevabı (6/670) 465.467 

43. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, 1963 - 1964 ekim mevsimi suni 
gübre ihtiyacının ne suretle sağlanacağı
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/671) 467 

44. — Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun, Edirne ilinde süt endüstrisi ku-

Sayfa 
rulması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/672) 467 

45. — Kırşehir Milletvekili Halil öz-
men'in, çiftçilerin sattıkları mahsullerin 
bedelinin acele olarak verilmesi ve malla
rının daha seri alınması için ne -gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/673) 467 

46. — Kırşehir Milletvekili Halil öz-
men'in, memleketimizin bâzı bölgelerinde 
görülen şap hastalığının önlenmesi konu
sunda ne gibi tedbirler alındığına dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/674) 467 

47. — Ankara Milletvekili İbrahim 
îmirzalıoğlu'nun, Tarım alet, makina ve 
yedek parçalarının zamanında temin edil
mesi için neden vaktinde tedbir alınmadığı
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/675) 467 

48. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Edirne ili dahilindeki köy muh
tarlıklarının teftiş ve murakabelerinin ya
pılıp yapılmadığına dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/676) 467 

49. — Niğde Milletvekili Mehmet Al-
tınsoy'un, Devlet Demiryolları Genel Mü
dürlüğünce satınalınmasma karar verilen 
33 dizel lokomotifi için kaç firma tarafın
dan teklif verildiğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/677) 467 

50. — Kırşehir Milletvekili Halil öz-
men'in, Çamlıdere Kaymakamının başka 
bir ilçeye tâyini işinde bir şikâyet bulunup 
bulunmadığına dair, içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/678) 467 

51. — Ankara Milletvekili ibrahim 
îmirzalıoğlu'nun, mevcut çelik siloların du
rumuna ve arazi üzerine alımı yapılacak 
veya yapılmış hububat miktarına dair soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'
un sözlü cevabı (6/679) • 467.470 

52. — Ankara Milletvekili ibrahim 
îmirzalıoğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofi
si alım merkezlerinin mesaisi, alım bedel-
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Sayfa 
lerinin gününde ödenmesi ve tüccara kredi 
sağlanması konularında alınmış veya alı
nacak tedbirlerin neler olduğunun bütün 
yurda ivedilikle duyurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi ve Ti
caret Bakanı Ahmet Oğuz'un sözlü cevabı 
,(6/680) 470:474 

53. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Ev-
liyaoğlu'nun, örfi İdarenin kısaltılmasının 
veya bir daha uzatılmamasmm düşünülüp 
düşünülmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/68Ü) 474 

54. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, komünistlerle bâzı aşırı solcu un
surların bozucu ve bölücü faaliyetleri karşı-

Sayfa 
smda her hangi bir tedbir alınmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim -
ve içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/682) 474 

55. — Edirne Milletvekili Fahir Giritli-
oğlu'nun, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık 
Satış Kooperatifi seçim sonucu hakkında 
Bakanlıkça ittihaz edilen kararın mevzuata 
uygun bulunup bulunmadığına dair soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un 
sözlü cevabı (6/683) 474:477 

56. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dik
men'in, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık -
Tarım Satış Kooperatifi seçim sonuçları 
hakkındaki soru önergesi Ticaret Bakanı 
Ahmet Oğuz'un sözlü cevabı (6/712) 477:479 

<*mm 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler, Erzu
rum'a yağan karlar sebebiyle bâza ilçe yolları
nın tıkandığı ve Çat ilçesinin yiyecek stoku hu
susunda zor duruma düştüğü,. 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv de, Millet 
Meclisi ikinci yıl tutanaklarından henüz basıl-
ımamış olanlarının ve basılmış bulunanlarının 
da fihristlerinin tamaimlanarak sayın üyelerin 
incelemelerine arz edilmesi konularında demeç
te^ bulundular. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Feridun Cemal Erkin ve Devlet Bakanı 
Vefik Pirinçcioğlu'nıun dönüşlerine kadar," Dı
şişleri Bakanına Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Turhan Feyzioğlu ve Devlet Baka
nına da Maliye Bakanı Ferid Melen'in vekillik 
edeceklerine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
okundu, bilgi edinildi. 

Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, 
âmme menfaatine hizmet gayesi ile kurulan 
dernekler tarafından açılan özel okul öğretmen
lerinin sosyal güvenlikleri hakkındaki kanun 
teklifinin, özel öğretim kurumları kanun tasa
rısını görüşmekte olan Geçici Kolmisyona ha
valesine dair Millî Eğitim Komisyonu Basşkanlı-
ğı yazısı okundu, kabul edildi. 

Danıştay kanun tasarısının maddeleri üzerin
de bir süre görüşüldü. 

18 . 12 . 1963 Çarşamlba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Yozgat 

İsmet Kapısız 
Kâtip 

Samsun 
îlyas Kılıç 
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BİEİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER — tsmet Kapısız (Yozgat), llyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Lütfen sayın arkadaşlarımız 
yoklama için otomatik düğmelere anahtarlarını 
çevirmek suretiyle elektriklerin yandığı andan 
itibaren bassınlar. Aynı zamanda mevcudolan 
veya olmıyanlarm sıra numaralarını tabloda 
teslbit için fotoğraf çekeceğimizden düğmeler
den ellerini kaldırmasınlar. 

Oy verme işlemi 'bitmiştir. («Yanlış oldu, 
basamadık, tekrar edün» sesleri) 

Bir arıza neticesi bâzı arkadaşlarım düğme
leri yanmamış olabilir. Gerekli çoğunluğumuz 
vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

Bâzı arkadaşların şayet numaraları yanma
mış ise lütfen bir yazı ile Divana durumu /bildir
sinler. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ereğli 'Kömür havzasında deniz altına 
uzanan maden kömürü cevherleri hakkındaki 
kanun tasarısının geriverilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi (1/380, 3/765) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Başbakan
lıktan bir sunuş var, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgideki yazımızla sunulmuş bulunan, «Ereğ

li Kömür Havzasında Deniz altıma uzayan Ma
den Kömürü cevherleri hakkında kanun tasa
rısı» nın geri gönderilmesini rica ederim. 

Başbakan 
İsmet înönü 

BAŞKAN 
sunulur. 

Geriverilmi§tir. Bilgilerinize 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi {3/767) 

BAŞKAN — Bâzı üyelere izin verilmesi hak
kında Riyaset Divanının sunuşu vardır, onu 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 

Başkanlık Divanının 18 . 12 . 1963 tarihli top
lantısında kararlaştımlmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Hatay Milletvekili Abdullah Çilli, 10 gün 
hastalığına binaen 18 . 11 . 1963 tarihinden iti
baren. 

Manisa Milletvekili Yakup Kadri Karaos-
manoğlu, 15 gün, hastalığına binaen, 13.12.1963 
tarihinden itibaren. 

Mardin Milletvekili Vahap Dizdaroğlu, 20 
gün. Mazeretine binaen 17 . 12 . 1963 tarihinden 
itibaren. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener, 10 gün. 
Mazeretine binaen, 10 . 12 . 1963 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker, teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Hatay Milletvekili Abdullah Çilli; 10 gün, 
hastalığına (binaen 18 . 11 . 1963 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Manisa Milletvekili Yakup Kaldri Karaos-

manoğkı, 15 gün, hastalığına binaen, 13.12.1963 
tarihinden itibaren.... 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Mardin Milletvekili Vahap Dizdaroğlu, 20 
gün, mazeretine binaen, 17 . 12 . 1963 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etaıiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener, 10 gün, 
m'azeretine binaen, 10 . 12 . 1963 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmişti!'. 

3. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Maliye Bakanlığı kısmında ve 2996 sayılı 
Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında
ki Kanunda değişiklik yapılmasına ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve bununla ilgili teklifler hakkında Plân Ko
misyonu Başkanlığının yazısı (1/496, 2/358, 517) 

BAŞKAN — Maliye Bakam tarafından veril
miş bir önerge1 vardır, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin 67 nci sırasında yer alan 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ma
liye Bakanlığı kısmında ve 2996 sayılı Maliye Ba
kanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanun
da değişiklik yapılmasına ve bu kamına bâzı mad-

18 . 12 . 1963 O : 1 
deler eklenmesine dair kanun tasarısı ile Mardin. 
Milletvekili Talât Oğuz'un, Maliye Vekâleti Ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 2996 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
mına bâzı maddeler eklenmesine dair 5655 sayılı 
Kanunla, 6347 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde 
ve 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde tadilât 
yapan 6991 sayılı Kanunun 4 neii maddesinin 
tadili ile bir madde ilâvesi hakkında ka
nun teklifi ve Muş Milletvekili Sait Mut-
lırnun, Maliye Bakanlığı kuruluş ve gö-
ı evleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair 4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesindeki nisbetlerin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin, 1964 bütçesiyle çok yakın ilgisi 
d olay isiyle bir an önce yürürlüğe girmesi zaruri
dir. 

Bu sebeple mezkûr tasarı ve teklifler hakkında 
öncelik ve ivedilikle kararı verilecek diğer tasarı
lara, takdimen müzakere edilmesini saygılarımla 
arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Et m iyeni er... Kabul edilmiştir. 

Öncelik teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi hususu Kiyaset Diva
nınca esasa alınacaktır. 

4. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

/. - - Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 8 
arkadaşının, T. B. M. Meclisi Memurları teskilâ-
iı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 6341 ve 6885 
saydı kanunlarla 5509 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna, bâzı mad
deler eklenmesine dair 5.1. 1961 günlü 231 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifi ve Plân Komisyonu 
raporu (2/585) (S. Sayısı: 529) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Bütçe ve 
Plân Komisyonu Başkanı tarafından verilmiş bu
lunan bir önerge vardır, onu okutuyorum. 

(1) 529 #. Faydı basmayanı tutanağın so-
nundadır. 

T. B. M. Meclisi stenografları ile ilgili ve Mec
lis işlerinin bir an evvel, kolaylıkla ifasını sağla
mak maksadiyle verilmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

(îündemin 1. nci defa görüşülecek işler bölü

münde 87 nci sırasında bulunan, Antalya Millet

vekili îhsan Ataöv ve 8 arkadaşının, T. B. M. 

Meclisi Memurlar] Teşkilâtı hakkındaki Kanunun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair olan teki i-

linin, 1964 yılı Bütçesi ile alâkası bulunması do-

layısiyle bir an evvel kanunlaşması için diğer bü-
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tün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Sekip înal 

BAŞKAN — önergede bahis konusu olan hu
sus ikiye ayrılmaktadır. Birisi; mezkûr kanun 
teklifinin öncelikle görüşülmesine dairdir. Evvel 
emirde öncelikle görüşülmesi teklifini oyunuza 
sunuyorum, öncelikle görüşülmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... öncelikle görüşülmesi teklifi 
kabul edilmiştir. 

Ayrıca, bugün gündemde mevcut ve önceliği 
alınmış bulunan bütün kanun tekliflerine takdi
men görüşülmesi talebi vardır. Oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz is-
tiyen?. Yok. Olmadığına göre maddelere geçilme
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir, ivedilikle görüşülmesi 
hususu vardır. İvedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşki
lâtı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 6341 ve 
6885 sayılı kanunlarla 5509 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair 5 . 1 . 1961 günlü 

231 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. — 231 sayılı Kanunun ikinci mad
desine bağlı (2) sayılı kadro cetvelinin Zabıt 
Müdürlüğüne ait kısım kaldırılmış ve yerine ili
şik cetveldeki kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci nîadde üzerinde söz isti-
yen?. Yok. Bu maddeye ilişkin cetvel üzerinde bir 
değişiklik, talebini mutazammm bir önerge vardır, 
okutuyorrm. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 529 sıra sayılı kanun tek

lifine bağlı cetvelde üç olarak gösterilen şef ade
dinin beşe çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe : Bir seneden beri Tutanak Müdürlü
ğünde teklif gerekçesindede belirtilen sebeplere bi-
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naen şef görevlisi olarak fakülte mezunu iki ele
man çalışmakta ve kadroyu alabilmek için Teş
kilât Kanununun çıkmasını beklemektedir. Daha 
fazla mağduriyetlerine meydan vermemek için 
cetvelde, yukarda ifade edilen değişikliğin yapıl
ması uygun olacaktır. 

Balıkesir 
Cihat Turgut 

BAŞKAN — Plân ve Bütçe Komisyonu katı
lıyor mu?. 

PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA
NI ŞEKÎP İNAL (Hatay) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bu değişiklik önergesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu?. 
PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA

NI ŞEKÎP ÎNAL (Hatay) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon filhal katıldığına gö

re 1 nci maddeyi vâki bu değişiklikle oyunuza su-
î'uyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 1 nci 
madde yapılan değişiklikle birlikte kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde, lehinde ve 
aleyhinde söz istiyen var mı?. Olmadığı
na göre kanunun tümünü oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisince kabul edilen metin Sena
toya gidecektir. Hayırlı, uğurlu olsun. 

2. — Danıştay kanunu tasarısı ile istanbul 
Milletvekili Re§it Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay 
Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı : 369) 

BAŞKAN — Dünkü birleşimde Danıştay 
Kanununun müzakeresine devam etmiş ve 44 
ncü madde üzerinde görüşmelerde bulunmakta 
ve 44 ncü madde ile ilgili verilmiş bulunan de-
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ğiştirge önergesini okutmuş idik. arkadaşları
mızın hafızalarını tazelemek için tekrar okuta
cağım ve ondan sonra teker teker oylarınıza su
nacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasanın 127 nci maddesine göre Sayış

tay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün ge
lir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Mil
let Meclisi adına denetlemekte ve sorumluların 
hesap ve işlemlerini yargı yolu ile kesin hükme. 
bağlamakta olduğundan Sayıştayca bu yolda it
tihaz olunan kazai kararlara karşı yasama or
ganı da dâhil her hangi bir mercie itiraz etmek 
mümkün olamaz. Bu durum Sayıştaym sorum
luların hesap ve işlemlerini kesin olarak hükme 
bağlama yetkisinden doğan hukukî bir sonuca 
dayanmaktadır. Hal böyle iken Danıştay kanu
nu tasarısının Dâva Daireleri Genel Kurulunun 
görevlerini sayan 44 ncü maddesinin (E) fık
rası ile Sayıştay Genel Kurulu kararlarına kar
şı açılan dâvalara bakmak ve kararları iptal et
mek için hüküm tesis edildiği görülmüştür. 

Danıştay kanunu tasarısının, Anayasanın 127 
nci maddesi hükmüne karşı bulunan 44 ncü 
maddesi (E) fıkrasının tasarıdan çıkarılmasını; 
Sayıştay kanunu tasarısını konuşmak için ku
rulmuş bulunan geçici komisyonun işbu tasarı
nın 1 nci maddesi münasebetiyle gördüğü lüzum 
üzerine Anayasa Komisyonundan aldığı uygun 
düşünceye dayanarak verdiği karar üzerine tek
lif ederim. 

Sinop 
Mustafa Kaptan 

BAŞKAN — Komisyon uyuyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Uymuyoruz. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Efendim, 
komisyonun mütalâasına karşı Anayasa Komis
yonunun mütalâası var, onu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan şimdi görüşme
ler 44 ncü madde üzerinde kâfi görülmüş ve 
Yüce Meclis kararlaştırmıştır, önergenizi izah 
etmek için söz isterseniz buyurunuz. Bunun ha
ricinde komisyona cevap mahiyetinde söz alma
nız usul bakımından mümkün değildir. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Son ola
rak milletvekilinin konuşması lâzımdır. Halbuki 
şimdi son olarak komisyon konuşmuştur. 
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BAŞKAN — Sayın Kaptan, önergeler dünkü 

Birleşimde okundu, oylamaya konulacağı sıra
da arkadaşlar ayağa kalkarak ekseriyet olmadı
ğını söylediler ve celseyi kapattık. Şimdi eğer 
önergenizi tavzih sadedinde konuşacaksanız bu
yurun. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Tavzih sa
dedinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Muhterem 

arkadaşlarım, huzurunuzda okuyacağım rapor 
şahsi fikirlerim değildir. Yüksek Meclisinizin 
Anayasa sahasında salahiyetli addettiği Anaya
sa Komisyonunun raporudur. Bu rapor haliha
zırda görüşülmekte olan Divanı Muhasebat Ka
nunu Karma Komisyonunun dün Danıştay Ka
nunu Komisyonunun ileri sürdüğü fikir üzerine 
komisyonda tartışılmış, neticede bâzı arkadaşla
rımızı Anayasada Sayıştaym adlî organ sayılma-
dığı gibi bir zehaba düşüren, hususun doğru ol
madığı neticesine varılmıştı. Yani Anayasada 
kazai bir organ addedilmemiş diye, o zamanda 
Divanı Muhasebat Kanununu hazırlamakla gö
revli komisyona Maliye Vekâleti sözcüleri iti
razda bulunmuştu. 

Dün aynı itirazı halihazırdaki kanunu hazır-
lıyan komisyon yaptı. Yani diyor ki ; bu kanun 
Anayasamıza aykırı değildir. Anayasamız bunu 
kazai bir organ addetmiştir. Biz bunu hallettik. 
Bununla da yetinmedik o komisyon, Anayasa 
Komisyonundan bir mütalâa istedi. Şimdi şahsi 
fikrim olmıyan sadece Meclisimizin ihtisas ko
misyonunun bu mevzudaki mütalâasına ait ra
poru okumakla yetineceğim : 

«Komisyonumuz 12 Eylül 1963 günkü Bir
leşiminde, Sayıştay Kanunu teklifini incelemek
le görevli Geçici Komisyon Başkanlığının bu 
teklif hakkındaki 5 Eylül 1963 tarihli Esas no: 
2/532 ve Karar no: 2 sayılı yazısını ve söz konu
su teklifi, Sayıştay adıma Sayıştay Birinci 
Başkanının ve Hükümet adına Maliye Bakan
lığı temsilcisinin huzurunda incelemiş ve 
aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır: . 

1. Sayıştay müessesesi, tarihî gelişimi iti
bariyle de, Türk ve yabancı maliye hukuku ede
biyatında daima bir «hesap mahkemesi» olarak 
anılmaktadır.. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan, bir dakikanızı 
rica edeceğim. O raporu tamamen ökuyacaksa-
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lıız sözünüzü kesmek mecburiyetinde kalaca
ğım. Sebebi sşu: Dün 44 ncü madde üzerinde 
ariz amik müzakereler cereyan etmiş ve bu ko
nuda Yüce Meclis, artık müzakerelerin kâfi 
görüldüğü inancına varmış, değişiklik önerge
leri üzerinde ancak bir oylama yapılması müm
kün olabilecektir. O bakımdan siz yalnızca şim
di okunan değişiklik önergenizi tavzih sadedi
ne kısa bir beyanda bulunabilirsiniz. 'Bunun 
haricinde Millet Meclisi Komisyonu tarafından 
verilmiş, Sayıştaya ait bir raporu okumak hak
kını haiz değilsiniz. Rica edeceğim... 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Hayır, bu 
sadece tavzih mahiyetindedir. 

BAŞKAN.— Siz kendi önergenizi tavzih ede
ceksiniz. Yoksa Anayasa Mahkemesi veya Sa
yıştay Komisyonu tarafından verilmiş olan 
bir kararı değil Sayın Kaptan. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu tavzihi şahsi fikirlerimden te-
cerrüdedecek, Anayasa Komisyonunun fikirle
rini ortaya koymak suretiyle yapıyorum. Fark 
bundan ibaret.. 

BAŞKAN — Sayın Kaptan, bunda haklı
sınız, ancak bunlar 44 ncü maddenin müzakere
si sırasında beyan edilebilecek hususlardı. Bu 
müzakereler bitmiş, tekemmül etmiş ve niha
yet değişiklik önergelerinin oylanması sırası
na gelinmiştir. Bu sebeple çak rica edeceğim; 
bu değişiklik önergesinde müphem taraf, Yüce 
Meclis tarafından anlaşılması güç bir taraf bu
luyorsanız onu tavzih, onu açıklama sadedinde 
beyanda bulununuz. Bunun haricinde zatla] i-
nize bir söz vermem mümkün olamıyacaktır. 

MUSTAFA KAPTAN (Devamla) — Arka
daşlarım, bunu takdir Yüksek Meclisinizin 
olacaktır. Dâva şu; dünkü birleşimde müzake
releri takibeden arkadaşlarımız maalesef 24 ki
şiydiler. Bugünkü birleşimde olan arkadaşları
mız o müzakerelerde ileri sürülen fikirleri ve 
mütalâaları maalesef dinlememiş olacaklardır. 
Sayın Başkan beni mecbur ettiği için bu haki
kati burada açıklıyorum. Şimdi bunun tefer
ruatına girmeden, Tüzük hükümlerine göre 
en son olarak milletvekillerinin konuşması lâ-
zımgelirken, en son komisyon konuşmuştur. Ko
misyon zımni bakımdan esas fikirlerinden rii-
cu etti ve en sonunda «Sayıştay kazai bir organ 
olamaz» dedi. işte ben bunu tavzih ediyorum. 

18 .12 . İ963 Ö : İ 
«Anayasanın 127 nci maddesine aykırılık yok
tur. Çünkü Anayasamız Sayıştayı kazai bir or
gan addetmemiştir» dedi. 

Ben şahsi fikrimi de söylemiyorum. Sa
yıştay m bu noktai nazarına sair noktalardan 
zımni rücu olduğu için Anayasa Komisyonunun 
raporu ile sevap vermek istedim. Takdir Mec
lisindir. Bu hususun reye konmasını arzu edi
yorum. 

Bir işin esasını anlamadan, bir noktaya di
ğer bir arkadaşın aynı şekilde cevap vermesi 
mümkün olmadaın, kimin ne fikirde olduğunu 
anlamadan nasıl rey vereceklerini benim man
tıkim almıyor. Bu hususun reye konmasını istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
•KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI ERTEM: 

(Edirne) — Sayın Başkanını, müsaade .buyu
rursanız maddeyi Anayasa Komisyonuna sevk 
etmeyi bu açıdan biz de komisyon olarak kabul 
ediyoruz. Okudukları rapor Sayıştay Kanunu 
dolayısiyle hazırlanmış bir rapordur. Halbuki 
burada bizim ileri sürdüğümüz noktai nazar 
Danıştay bakımındandır ve Danıştay'dan da 
orada kimse bulunmamıştır ve görüşü müta
lâa edilmemiştir. Onun için Yüksek Heyet ka
bul buyurursa bu fıkra bakımından Anayasa 
Komisyonuna bu maddeyi gönderelim. 

BAŞKAN —• Efendim, komisyon olarak si
zin yetkiniz nihayet bu maddeyi geri almak yö
nünde tebellür edebilir. Eğer siz komisyon 
olarak 44 ncü maddeyi geri aldığınızı beyan 
ederseniz Riyaset Divanı tarafından bunun ve
rilmesi mecburidir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — G-eri alıyoruz. 

BAŞKAN — 44 ncü madde komisyon tara
fından geri istenildiği için madde önergelerle 
birlikte komisyona iade edilmiştir. 

Usul hakkında buyurun Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem 

arkadaşlarım, usul hakkındaki maruzatım Sa
yın Riyasete yönelecektir. Şöylö k i ; Sayın 
Riyaset dünkü birleşiminde bir yeterlik 
önergesi gelmemiş, sadece mevcut arka
daşlar salonda adeden müzakereye iştirak eden
lerden fazla olmadığı için Söz alan bulunma-

j mış ve bundan ötürü yeterlik önergesi de ve-
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ralmediğiııe göre önergelerin okunmasına sıra 
gelmiş, okutulması için işaret buyurulduğu sı
rada 5 arkadaş ayağa kalkarak yeteri dere
cede üyenııin salonda bulunmadığını bildirmiş
ler ve müzakere bugüne bırakılmıştır. Bu va
ziyette müzakerenin levam etmiş olması tüzük 
gereğince kabul edilmek gerekirdi. Kaldı ki, 
burada Sayın Kaptan arkadaşımızın şimdi ko
misyonca geri alman maddeye yönelen burada 
okudukları mesele son derecede mühimdir. 
Büyük bir müessese, bağımsız bir müessese, doğ
rudan doğruya Anayasa ile Büyük Millet Mec
lisinin murakabesine verilmiş olan başka hiç
bir yere Anayasa ile bağlanmamış bulunan bir 
müesseseyi tabiî bir müessese gibi, adlî ba
kı imlan Daıııştaya bağlıyan bir kaydı ihtiva 
ectaıı geri alının îış maddeye karşı Anayasa 
Komisyonumuzun verdiği, onu bozan mealde 
eski bir hüküm orfaya atılıyordu. Bunun ko
nuşulması elbette faydalı idi. Neden geri al
dıklarını bilmiyorum. Ama karşımıza yine o 
illetle malûl olarak gelirse yeterlik önergesi 
verilmediğine göre mücadele edeceğimiz mu
hakkaktır. Sayıştay müessesesinin bağımsız
lığına ve Anayasa Komisyonunca, verilmiş olan 
«kaza merciidir» şeklindeki hükme hürmet et
mek mecburiyetini hissediyorum. Hürmetle 
rimla . 

BAŞKAN — 44 ncü madde komisyon tara
fından vâki talep üzerine geri alındığı için 
ortada usulsüzlükle ilgili bir ırvescle yoktur. 

45 nci maddeye geçiyoruz, maddeyi okutu
yorum. 

İçtihatları birleştirme kurulunun görevleri 
MADDE 45. — İçtihatları birleştirme ku

rulu, dâvft dairelerinin veya Dâva Daireleri Ku
rulunun kendi kararları veya, ayrı ayrı ver
dikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuş
mazlık görüldüğü veyahut birleştirilmiş iç
tihatların değiştirilmesi gerekli sayıldığı tak
dirde, Birinci Başkanın havalesi üzerine1, Baş-
kanunsözcüsünün düşüncesi alındıktan sonra 
işi inceler ve lüzumlu görürse, ictihatın birleş
tirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar 
veriı*. 

BAŞKAN — 45 nci madde üzerinde söz 
istiyen var mi l . Yok. Olmadığına göre 45 nci 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
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ler... Etmiyenler... 45 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Birleştirme veya değiştirme istemeğe yetkili 
ol ani a v 

MADDKi 46. — içtihatların birleştirilmesi 
veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, 
Birinci Başkan, konu ile ilgili daireler veya 
Başkanunsözcüsü tarafından istenebilir. 

Kurulun, içtihatların birleştirilmesi veya, 
•değiştirilmesi hakkındaki kararları, gönderil
dikleri tarihten itibaren bir ay içerisinde Resmî 
Oazetedo yayınlanır. 

Bu kararlara, Danıştay organları ile 31 nci 
maddedeki idari yargı mercileri ve idare uymak 
zorundadır. 

BAŞKAN" — 46 ncı madde üzerinde söz is
tiyen?.. Sayın Ülker buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte
rem arkadaşlar bu 46 ncı maddede içtihatla
rın birleştiirlmesinin kimin tarafından iste
neceği tasrih edilmektedir. Burada içtihadın 
birleştirilmesini istiyecek olanlar : Birinci Baş
kan, konu ile ilgili duireler veya Başkanun-
sözcüsüne inlhisar ettirilmişi ibulunm aktadır. 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda da 
içtihatları birleştirme müessesesi mevcuttur ve 
ıbu içtihatları İbirleştinme müessesesi zamanla 
yalnızca belli ilgililerin değil, şahıs olan va
tandaş lolan ilgililerin de ibu ıy<ola tbaşfvurma 
imkânları temin edilmiştir. Ve tatbikatta da 
çok faydalı olmuştur. Gerçekten de demok
rasinin gayesi ve demokrasinin koruyucusu 
da hakkın koruyucusu da vatandaş olduğuna 
göre ilgili vatandaşa ıbu ıhakkı tanımak ç'ok 
yerinde 'olacak ve Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun, (pardlon Hukuk Usulü Muiha-
kemeleri Kanunu değil) Temyiz 'Teşkilâtı Ka
nununun 'mütenazır Ibir maddesi şeklinde -ola
cak, ona mütenazır ıbir madde şeklinde yer, 
alacaktır. Onun için Ibir teklif veriyorum. 

İkinci bir nokta da ışudur: Resmî Gazete
de, «bir ay zarfında 'yayınlanır»1 deniylor. Fil
vaki Danıştay Nizamnamesinin 90 ncı madde
sinde de yayınlanmadan <ba(his vardır ama, (bu 
bir ay kaydı (bizim tatbikatımızda ıgünü ıgiiııü-
ne yayınlanması ihtimali olan şeyleri dallı i, na
sıl olsa Ibir ay zarfında yayınlanacak ıhissi ile, 
geciktirebilir. Onun için, «derhal yayınlanır» 
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şeklinde maddenin düzeltilmesini arz ve teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — 46 ncı ımadde ile iJLıg-ili 'olarak 
verilmiş folan değişiklik 'önergesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Sayın (Başkanlığına 
Danıştay kanun tasarısının 46 ncı ınad-

ddesine, aşağıdaki fıkranın 2 nci fıkra olarak 
ilâvesini saygı ile teklif (ederim. 

Istanlbul 
(Reşit Ülker 

«Muhalif kararların, içtihatların birleştiril
mesi şekli ile 'halli için kendisini ilgili sayan 
her hangi Ibir kimse de Danıştay (Birinci 'Baş
kanlığına başvurulabilir» 

BAŞKAN — Buyuran komisyon. 
ÖEÇIOI KOMİSYON BAlŞKANI ÎLHAMÎ 

ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, 
'böyle bir tâdile ihtiyaç yoktur. Arzu eden va
tandaşların talepleri karşısında, 1 nci Başkan 
Ibu meseleyi ciddiyeti şekliyle tetkik eder, tak
dir eder. Birinci Başkan veya Başkanunsözcüsü 
böyle bir içtihadı birleştirmeye gidilmesine ihti
yaç duyarsa bunu bu maddeyi işletmek suretiyle 
mümkün kılar. Aksi takdirde içtihatları bir
leştirme, normal şekildeki 'çalışmaları önliye-
«ek duruma gelecektir. O izam an (her vatanda
şın talebi ile m'edburi olarak !bu müessesenin. 
işlemesi lâzımgelecektir. Halbuki ibuna ihtiyaç 
(foktur. Demin arz ettiğim ıgilbi kendisi (böy
le ibir lüzum (hisseden 'vatandaş 'bu isteğini (Baş-
kanunsözcüsüne veya Birinci Başkana intikal 
ettirir. Bu makamlar takdirlerini kullanarak, 
Iböyle ibir birleştimeye, içtîhat 'birleştirmesine 
ihtiyaç duyarlarsa, .bu birleştirmeyi yaparlar. 
Aksi takdirde Danış tayın çalışmaları aksar. 
Bu sebeple Ibu ihtiyacı (bu maddenin 'gidereceği 
kanaatindeyiz. Bir değişikliğe taraftar deği
liz. 

BAŞKAN — önerge ıvardır. 'Okutuyorum : 

(Millet. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Danıştay 'Kanununun 46 ncı maddesinin 

2 nci 'fıkrasındaki «.gönderildikleri tarihten iti-. 
baren .bir ay içerisinde» ibaresinin kaldırılarak 
yerine ,'foeımen» kelimesinin konmasını arz ve 
teklif ederim. 

îstanlbul 
Reşit Ülker 
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MUSTAFA KAPTAN (ıSimop) — Bir da

kika efendim, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun (Sayın Kaptan, mad

de üzerinde imi söz istiyorsunuz? 
MUSTAFA KAPTAN ((Sinop) — Evet. 

BAŞKAN — Geçiriyorsunuz vaktini. Mad
de üzerinde söiz istiyen başka kimse var mı di
yorum, hiç 'beyanda bulunmuyorsunuz, önerge
ler okunmaya .geçildiği anda söz1 istemek gibi 
ıbir durumda kalıyorsunuz ive Riyaseti (müşkül 
vaziyete geçiriyorsunulz. Buyurun. 

MUSTAFA KAPTAN ('Sinop) — Muhte
rem arkadaşlarım, kanaatimce komisyonun dü
şündüğü mahzur lortaya ıgelmliıyecektir. Reşit 
Ülker 'arkadaşımızın ortaya koyduğu fikre gö
re de, 'alâkalı şahıslara; da 'bu hak tanımdığı tak
dirde fazla bir yenilik, fazla bir yük getirme
yeceği kanaatindeyim. Zira bu madde bütün 
hususlarda değil, içtihadı birleştirme ve birleş
tirilmiş içtihatların ayrılmasına mütedairdir. 
Bunlar da ımalhdut sayıda şeylerdir. Komisyo
nun zannettiği mahzurun ortaya geleceği ka
naatinde değilim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (latan/bul) — Muhterem ar-

kadaşılarıım, muhterem1 komisyon bu şekilde, 
yani birbirine muhalif içtihatların -birleştiril
mesi hususunda, ilgili vatandaşlar 'müracaatta 
bulunurlarsa bunun Daınıştayın işlerini çoğal
tacağını, buna karşılık vatandaşiarın birinci 
başkanlığa müracaatılanının yeter olduğunu ifa
de etmişlerdir. Bir defa teklifimiz bütün hu
susları ihtiva etmemektedir. Yalnızca muhalif 
kararların, muhalif içtihatların birleştirilmesi 
'hususunu ihtiva etmektedir. Ve bunda da va
tandaşların, ilgililerin açık menfaatleri var
dır. O bakımdan ancak .bu ihtiyacı bu karar
lar arasındaki mubayeneti ilgili olan insanlar 
duyabilir. Ve bunları böyle ıbir usuli müra
caat şeklinde değil, hak müracaatı şeklinde 
yapabilmesi imkânı kendilerine verilmelidir. 
Eğer ıbu 'bir mahzur telâkki edilmiş olsaydı 
195io ite zannediyorum, 6082 sayılı Kanunla, 
Temyiz Teşkilâtı Kanununun yedinci madde
sinde değişiklik yapılarak aynen şu ibare ko
nulmazdı. Muhalif kararların içtihatların bir
leştirmesi şekli ile halli için Temyiz daireleri 
reislerinden 'başka kendisini alâkalı sayan her 
hangi bir kimse de 1 nci fıkrada yazılı usul ve 
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şekle .riayet ederek [Birinci Reisliğe müracaatta 
'bulunabilir. Bendeniz bugüne kadar hukuk 
literatüründe veya basında veya ilgililer ara
sında Temyiz Mahkemesinin, 'bu fıkradan dola
yı bizim başımız .ağrıyor, sayısız müracaatlar 
var, vatandaşlar bizim işlerimizi karmakarışık 
ettiler diye bir şikâyet duymadım. Lütuf bu
yursunlar bu bir ihtiyaçtan doğmuştur. Son
radan ilâve edilmiştir. Parlâmento bunu, mü
zakere edip kabul etmiştir. Burada bu kanuna 
mütenazır olarak bu ihalkkı tamıımak lâzımdır. 
(Bu bir hukukî teminattır. İlgili vatandaşların 
da) birbirine zıt içtihatları birleştirmesini iste
mesi bir hukuk teminatıdır, ısrar etmesinler. 

Bunun Damıştayı meşgul edeceği hususuna 
gelince; komisyon bu maddeyi geri 'alabilir ve 
Danıştayı meş'gul etmiyecek en uygun şekilde 
ıgetirebilir. .Bendenizin o noktada her hangi 
•bir iddiam yok. Hürmetlerimle. 

İBAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİKOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 

ERTEM (Edirne) — Sayın Reşit Ülker okuduk
ları maddede «Birinci Reise müracaatta buluna
bilirler.» dediler. Biz de bunu kabul ettik daha 
evvelce. Madde ıbuna imkân verir dedik. Dik
kat buyuruıluırsa biraz evvelki konuşmamda de
dim ki, vatandaş, Birinci Reise veya kanun 
başsözcüsüne müracaat suretiyle bu mekaniz
mayı işletebilir. Ama doğrudan doğruya içti
hatları birleştirme yetkisini vatandaşın kendi 
talebiyle bir hakkı haline getirirsek o zaman 
iş hacminin artacağından bahsettik. Her veri
len dilekçe üzerinde 3'5 kişilik heyet toplana
cak... Bunun altlından çıkmaya imkân yoktur. 
Sayın Reşit Ülker'in okudukları maddeyi ay
nen kabul ediyoruz ve bu tarzdadır tatbikatı. 
Buna ihtiyaç duyan, buna lüzum gören her va
tandaş Başkıanunsözcüsüne veya Birinci Başka
na içtihatları 'birleştirme için müracaat edebilir. 
Ve tıpkı orada olduğu gibi burada da Temyiz
de de Birinci Reise müracaat edebilir, diyor. 
Bizde de müracaat edebilir. Birinci Reis veya 
kanun başsözcüsü takdirini kullanarak bunun 
gereğini yapaır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Değiştirge önergelerini teker 
teker okutup... 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sual sor
mak istiyorum. 

iBAŞKAN — Buyurun. 
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MUSTAFA KAPTAN (ıSinop) — Şimdi va

tandaşlar müracaat etti fakat Başkanunsözcüsü 
veya Birinci Reis müracaatı reddettiği zaman 
durum ne olacaktır. Bu halde takdir tamamen 
(Birinci Reise aitse mekanizma işlemez. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Ama biraz evvel Sayın 
Reşit Ülker'in okuduğu 'maddede Birinci Reise 
müracaat hakkı t anınım aktadır. Demek ki Tem
yizdeki de, bu da aynı durum. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız. Ev
velâ sualinizi sorunuz, cevabımızı alınız. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Müracaat 
yaptı, fakat bu müracaatın takdiri Birinci Re
ise aitse mekanizma işlemez kanaatindeyim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÎLHAMİ 
ERTEM (Edirne) — Temyizde de durum böy
ledir. 

BAŞKAN — Değiştirge önergelerini teker te
ker okutup 'Oyunuza sunacağım. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in birinci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değiştirge önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Bu şekilde kabul ediyoraz 
efendim. 

İBAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ikinci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını
za sunacağım. Komisyon katılıyorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Katılmıyoruz. Eskisinden 
daha uzun müddet kalıyor. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi red
dedilmiştir. 

Yüce Heyetinizin kabul etmiş olduğu deği
şiklik muvacehesinde maddeyi yeniden okutup 
oylarınıza sunacağım. 

Birleştirme veya değiştirme istemeye yetkili 
olanlar. 

MADDE 46. — İçtihatların birleştirilmesi 
veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, Bi
rinci Başkan, konu ile ilgili daireler veya Başka-
nunsözcüsü tarafından istenebilir. 
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Muhalif kararların içtihatların birleştiril

mesi şekli ile halli için kendisini ilgili sayan 
her hangi bir kimse de Danıştay Birinci Başkan
lığına başvurabilir. 

Kurulun, içtihatların birleştirilmesi veya de
ğiştirilmesi hakkındaki kararları, gönderildik
leri tarihten itibaren bir ay içerisinde Resmî Ga
zetede yayınlanıl'. 

Bu kararlara, Danıştay organları ile 'A\ nci 
maddedeki idari yargı mercileri ve idare uymak 
zorundadır. 

BAŞKAN — 46 neı maddeyi okunan şekliyle 
oyunuza, sunuyorum. Kabul edenler... Mtmiyen-
ler... 46 ncı madde yapılan değişiklikle ve oku
nan şekliyle kabul edilmiştir. 

B - İdari işler ve görüşme usulü 
İdari işlerde görev 

MADDE 47. — İdari işlere ilişkin idari uyuş
mazlıklar ve görevler, birinci, ikinci ve üçüncü 
dairelerle Danıştay Genel Kurulunda ve İdari 
Daireler Kurulunca görülür. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Yok. Olmadığına göre 47 nci mad
deyi yazılan şekliyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 47 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Birinci Dairenin görevleri 
MADDE 48. — Birinci Daire : 
A) Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun 

tasarıları hakkında düşüncesini bildirir; 
B) Baş/bakanlıktan gönderilen üizük tasa

rılarını inceler; 
O) İdari m akajular arasında, görev ve yet

kiden doğan ve Başbakanlıktan tevdi olunan 
uyuşmazlık işlerini; 

Karara bağlar. 

BAŞKAN — 48 nci madde üzerinde söz ist-i-
yaııt. Yok. Olmadığına göre 48 nci maddeyi ya
zılan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 48 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

ikinci Dairenin görevlen 
MADDE 49. — İkinci Daire : 
A) İl İdaresi veya, İdarei Umumiyei Vilâ-

yat kanunları gereğince doğrudan doğruya veya 
itiraz yoliyle Danıştay a, verilen işleri; 

B) Birinci derecede disiplin cezası verilmesi 
Danıştaya aidolan işleri; 
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C) Memurin Muhakematı hakkındaki Ka

nun hükümlerine göre Danıştayca görülecek iş
leri, karara bağlar. 

BAŞKAN — 49 ucu madde üzerinde söz 
istiyen?.. Yok. Olmadığına göre 49 neu maddeyi 
yazılan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 49 ucu madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü Dairenin görevleri 
MADDE 50. — Üçüncü Daire : 
A) Bayındırlık imtiyazları ile madenlerin 

imtiyaza bağlanması ve maden imtiyazlarının 
bozulması işlerini; 

B) Kanunlarında Dan iş taydan alınacağı ya
zılı bulunan düşüncelere ilişkin istekleri; 

C!) Danıştayca istişari mahiyette incelen
mek ve mütalâa beyan edilmek üzere Başbakan
lıktan gönderilecek işleri; 

D) 6830 sayılı İstimlâk Kanununun ?>Q ııcıı 
maddesinin uygulanmasından çıkan anlaşmazhk-
1 a rı; 

E) Belediye Kanunu ile Danıştaya verili]) 
idari dâvaya konu olmıyan işleri; 

F) Derneklerin, genel menfaatlere yarar 
derneklerden sayılması için Başbakanlıkça yapı
lacak teklifleri; 

G) Diğer idari dairelerin görevi dışında ka
lan işleri; 

(içreğine göre, karara bağlar veya düşün
cesini bildirir. 

Birinci Başkan, Damştayı ilgilendiren işler
de, doğrudan doğruya düşünce istiyebilir. 

BAŞKAN - 50 nci madde üzerinde söz isti
yen?.. Yok. 50 nci maddeyle ilgili bir değişiklik 
önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Danıştay kanunu tasarısının 50 nci maddesi

nin (C) bendindeki (mütalâa beyan edilmek üze
re) deyiminin aşağıda belirtilen gerekçe ile 
(düşüncesini bildirmek için) şeklinde değiştiril
mesini saygılarımla teklif ederim. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Gerekçe: Tasarı, (.jeııel Kurulca kabul edilmiş 
bulunan önceki maddelerde; (mütalâa) karşılığı 
olarak (düşünce) kelimesini kabul etmiştir. Kal
dı ki, 50 nci maddenin (B) ve son bendi erinde 
ayni yolda (düşünce) terimi mevcuttur. Ayni 



M. Meclisi B : 16 
madde içinde ayrı ayrı terimlerin kullanılması 
gereksizdir. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oya sunu
yorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi bu değişiklik ile beraber oya sunu
yorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İki daireyi ilgilendiren işler 
MADDE 5J. — Birinci Başkanın lüzum gö

receği işlerle iki idari daireyi ilgilendiren işler, 
Birinci Başkanın havalesi üzerine ilgili iki daire
nin yapacakları birleşik toplantıda görüşülüp 
karara bağlanır. 

Bu toplantıya, daire başkanlarından kıdemli
si başkanlık eder. Kararlar oy yokluğu ile ve
rilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulundu
ğu tarafın oyu üstün sayılır. 

BAŞKAN — Madde ü/erinde söz ist iyen? 
Yok. olmadığına göre 51 nci maddeyi oya sunu
yorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir kısım işlerin diğer dairelere verilmesi 
MADDE 52. — İdari dairelerin işlerinde 

birbirine nazaran nisbetsizlik görülürse. Başkan
lar Kurulunun kararı ile bir dairenin görevine 
giren işlerden belirli konulara ilişkin olanlar
dı ğer idari dairelere verilebilir. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz isli
ydiler var mı? Yok. Olmadığına göıv- 52 nci 
maddeyi yazılan şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etnıiyenler... 52 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Danıştay Genel Kurulunun görevleri 
MADDE 53. — Danıştay Genel Kurulu: 
A) Kanun ve tüzük tasarılarını, 
B) imtiyaz şartlaşmalarını ve sözleşmeleri

ni; 
O) Kanunda, Danıştay Genel Kurulunca gö

rüleceği yazılı olan işleri; 
D) Danıştay idari daireleri arasında çıkan 

görev uyuşmazlıklarını; 
E) Yukarda yazılı olanlardan başka idari 

dairelerden çıkan işlerden Birinci Başkanın ha
vale edeceği işleri; 

lııceliyerek sonuca bağlar. 
İdari dairelerin birinden çıkıp, (E) bendi 

uyarınca Birinci Başkan tarafından Danıştay 
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Genel Kuruluna havale edilmiyen işler, ilgili Ba
kanlığın istemesi halinde Danıştay Genel Kuru
lunda görüşülür. 

BAŞKAN — 53 ncü madde üzerinde söz isti-
yen var mı? Yok. Olmadığına göre 53 ncü mad
deyi yazılan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etnıiyenler... 53 ncü madde aynen ka
bul edilmiştir. 

İdari Daireler Kurulunun görevleri 
MADDE 54. — İdari Daireler Kurulu, Me

murin Mubakematı hakkındaki Kanuna göre İkin
ci Daire tarafından birinci derecede verilen 
men'i muhakeme kararlarını kendiliğinden, lüzu
mu muhakeme kararlarını itiraz üzerine ve ka
nunla verilen diğer işleri ineci iyerok karara bağ-
1 ar. 

BAŞKAN — 54 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Yok. Olmadığına göre 54 ncü 
maddeyi yazılan şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etnıiyenler... 54 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

İdari işlerin görüşülmesi 
MADDE 55. — Dairelerle kurulların toplan

tılarında raportörlerin açıklamaları dinlendik
ten sonra işlerin görüşülmesine geçilir. Konular 
aydınlanınca göreve ve usule ilişkin meseleler 
varsa, ilk önce bunlar ve sırası ile diğer mesele
ler karara bağlanır. 

BAŞKAN — 55 nci madde üzerinde söz isti-
yenl. Yok. Olmadığına göre 55 nci maddeyi ya-

j zıh olan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etnıiyenler... 55 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Kanun ve tüzük tasarıları 
MADDE 56. — Danıştay Genel Kurulunda 

kanun ve tüzük tasarılarının ilk önce tümü üze
rinde görüşme yapılır. Bu cihet karara bağlan
dıktan sonra maddelerin görüşülmesine geçilir. 

Kanun ve tüzük tasarıları için iki defa görüş
me yapılır. Ancak ivedili olanlar ile konularının 
niteliği bakımından görüşmelerin tekrarında fay
da görülmiyenlerin, bir defa görüşülmesine ku
rul karar verebilir. 

BAŞKAN — 56 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok.. Olmadığına göre 56 nci maddeyi ya
zılı olan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 

I edenler... Etnıiyenler... 56 nci madde aynen ka-
I bul edilmiştir. 
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Evrak getirtilmesi ve yetkililerin dinlenmesi 
MADDE 57. — İncelenmekte olan işler hak

kında lüzum görülen her türlü evrak getirilebile
ceği ve bilgi istenebileceği gibi tamamlayıcı ve
ya aydınlatıcı bilgiler alınmak üzere ilgili daire
lerden veya uygun görülecek diğer yerlerden yet
kili memur ve uzmanlar çağırılabilir. 

Ancak; açıklanmasında Devletin yüksek men
faatlerine zarar vermesi umulan ve sır halinde 
saklanması gereken bilgilerin verilmesinden ve 
evrak belgelerin gönderilmesinden ilgili makam 
kaçınabilir. 

BAŞKAN — 57 nci madde hakkında buyu
run Sayın Arat. 

BURHAN ARAT (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlar; Anayasamızın 114 ncü maddesi aynen 
«idarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir halde 
yargı organının denetiminin dışında bırakıla
maz» diye, efradını cami ağyarını mâni, çok 
mutlak bir hüküm sevk etmiş bulunmaktadır. 

Eskiden bir kaide vardı ve bu kaide bugünkü 
hukukumuza da kemali. ile ışık tutmaktadır. 
Şöyle ki, «Mutlak ıtlakı üzere câri, ve kemaline 
masruf olur» derler. 

Hiçbir halde yargı organının denetiminden 
hariç, kalamıyan idarenin muamelelerin bir kıs
mının, velevki devletin yüksek menfaatleri ica
bı dahi olsa, bir şekil bulunarak, Anayasanın bu 
âmir hükmüne tevfikan yine Danıştaym kont
rolünden hariç bırakılmaması icabeder. Aksine 
sayın arkadaşlarım, diğer dairelerde insan öm
rünün kifayetsizliği ile dahi, değişmeye mecbur 
olan bir arşiv memurundan tutun da, bir umum 
müdüre, bir müsteşara, bir vekile kadar olan 
kimselere, arşiv memurundan vekile kadar olan 
hiyerarşi içindeki memurlara, emniyet ediliyor, 
bir Danıştay heyetine, hem de Anayasanın 114 
ncü maddesiyle idarenin bütün eylem ve işlem
lerini her türlü ahval ve şerait içinde denetle
me göreviyle teçhiz edilmiş yüksek bir mahke
meden bu sır saklanıyor. Bu, akim, mantığın 
hattâ bizzat yüksek memleket menfaatlerinin 
kabul edebileceği bir keyfiyet olmamak lâzım-
gelir. Ne olur, bir şekil bulunabilir. Taraf avu
katları görmesin, icabederse, Danıştaym ilgili 
dairesinin kalemi görmesin icabederse. Ama, çok 
rica ediyorum, komisyon bu maddeyi geri alsın. 
Bendenizin şimdi şu anda kaleme alabileceğim 
bir değişiklik önergesi ile belki halli mümkün 

18.12.1963 O : 1 
olamıyacak, memleketin yüksek menfaatleri ica
bı. Komisyondan rica ediyorum bunu geri alsın, 
bir şekil bulalım buna. Almazsa bendeniz müsaa
de rica edeyim ve değişiklik önergesini şimdi 
takdim edeyim. Ama, hiçolmazsa Danıştaym il
gili dairesinin veya Genel Kurulu teşkil eden 
yüksek yargıçların, bu sır denilen evrakı gör
meleri mümkün olsun. Çünkü, olabilir ki, sır 
diye saklanan bu evrakın saklanan bir satırı, ip
tal edilmek istenen, denetlemek istenen muame
lenin bizatihi tâ kendisine aidolabilir, onun fay
dasını teşkil edebilir, onun düğüm noktasını teş
kil edebilir. Düğüm noktasını teşkil eden şey, 
en yüksek hâkimlerden, en yüksek kaza organın
dan saklanacak ve ondan sonra da o kaza orga
nı, Anayasanın 114 ncü maddesine göre idarenin 
her türlü eylem ve işlemini her halükârda istis
nasız olarak tetkik etmek imkânıyla mücehhez 
olacak. Bu Anayasa ile tam bir çelişme hali teş
kil etmektedir. 

Bu madde bu şekilde çıkarsa, bendenizin sa
mimî kanıma göre Anayasanın 114 ncü madde
sine aykırı düşer. Mâruzâtım bundan ibarettir, 
komisyon maddeyi geri alıp tanzim etmezse, 
'bendeniz Yüksek Başkanlıktan rica ediyorum, 
şimdi bir önerge takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem arka
daşlarım ; hukuk ilmine ve bilgisine hürmet etti
ğimiz muhterem arkadaşımız Burhan Arat 57 
nci maddenin ikinci fıkrasını biraz daha dikkatli 
okumuş olsalardı, bu savunmayı her halde bu 
kürsüde, huzurunuzda yapmazlardı. 

Bu madde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun muayyen bir maddesine mütenazır ola
rak tedvin edilmiş ve bu kanun tasarısına konul
muş bir maddedir. Anayasamızın 114 ncü mad
desinin kasdettiği idari işlem ve muameleler
le 57 nci maddenin ikinci fıkrasının kasdetmiş 
olduğu bilgilerin verilmesinden, evrak belgeleri
nin gönderil meşine müteallik tabir arasında 
gerek esas ve gerekse usul bakımından farklar 
mevcuttur. Anayasamızm kabul etmiş olduğu 
idari işlem ve muamele âmme hizmetinin ifa
sına muhatap olan idarelerin temşiyet tasar
ruflarına müsteniden ittihaz etmiş oldukları 
kararlardan ve muamelelerden neşet eden mua
mele ve kararlardır. Yani meselâ, bir idare he
yetinin (vilâyet idare heyeti olsun; kaza idare 
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heyeti olsun, Ibir bakanLık olsun) bunların itti
haz etmiş olduğu muamele idari işlem ve mua
meledir. Bu bakımdan bilgilerin verilmesinden, 
belgelerin gönderilmesinden buna ait tâbir
le her hangi bir ilgi ve münasebeti yoktur. Mem
leketin yüksek menfaati icabı olarak Devletin 
Reisicumhuru, Devletin Başbakanı o dâva ile 
ilgili her hangi bir hususu Danıştaya, salahi
yetli mercie vermekten kaçınabilir. Bu vermek
ten kaçınmış olduğu bigiler bir delil mahiye
tindedir, Bir vesika mahiyetindedir. Bunu ida
ri işlem ve muamele olarak tavsif etmek ve bu 
şekilde mütalâa etmek kanun vazımm kasdma 
aykırı bir görüşü benimsemek olur ki, bu da 
hukuk prensiplerine tamamen aykırıdır. 

Sözlerimi toparladığım takdirde bu madde
den şu anlaşılır: 

Danıştayda, yani idari mahkemede bir dâ
va rüyet edildiği Ibir sırada taraflardan veya 
vekillerinden birisi her hangi bir vesikanın 
her hangi bir delilin, maddi olsun şahsi olsun, 
celbini istediği takdirde ve bunun celbinde 
memleketin âli menfaatleri de mevzuubahsol-
duğu takdirde, bunu göndermeye muhatabolan 
makam ve o daire bunu göndermekten kaçına
bilir. Memleketin âli menfaati icabı olarak alâ
kalı mercie vermekten kaçınabilir. Bu, idari 
işlem ve muamele tabirine girmez ve bu şekil
de Anayasanın 114 ncü maddesi dairesinde bu
nu mütalâa etmeye imkân ve ihtimal yoktur. 

Kaldı ki, tatbikatta bulunan mevzuatımız 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu da bu mad
deye uygun bir madde sevk etmiş Ibıüunmakta-
dır. Komisyonun getirmiş olduğu madde yerin
dedir, aynen muhafaza edilmesini istirham edi
yorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• 57 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen? Buyurun Komisyon adına Sayın 
Îlhami Ertem. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İLHAMI 
ERTEM (Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Burhan Arat'ın görüşlerine uymaya im
kân yoktur. Ben biraz evvel konuşulanlar üzeri
ne fazla bir şey ilâve etmiyeceğim, sadece Ana
yasa Mahkemesi Kanununda da aynı hüküm bu
lunduğunu arz edeceğim ve bunu okumakla ik
tifa ederek bu maddenin aynen muhafaza edil
mesini istirham edeceğim. 

Anayasa Mahkemesi Kanununun 40 ncı mad
desi şöyle der: «Devletin, yasama yürütme ve 
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yargı organlariyle, idare makamları ve bütün 
gerçek ve tüzel kişiler ve teşekküller, Anayasa 
Mahkemesinin istediği bilgi, evrak ve belgele
ri tâyin edilen süre içinde vermek ödevinde-
dirler. Açıklanmasında Devletin yüksek men
faatlerine zarar vermesi umulan ve sır halin
de saklanması gereken bilgilerin verilmesinden 
ve evrak ve belgelerin gönderilmesinden ilgili ma
kam kaçınabilir.» Anayasa Mahkemesi Kanunu
nun 40 ncı maddesi, demek ki, Devletin yüksek 
menfaatleri gerektirdiği zamanda bu tarzdaki 
•muamele bizim mevzuatımızda, biraz evvel Sayın 
Talât Oğuz'un belirttiği gibi, diğer Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununda bulunduğu gibi en yük
sek mahkememiz olan Anayasa Mahkemesinin 
kanunun da mevcuttur. Bu maddenin muhafaza
sı lâzımdır. Kaldı ki, Iburada mevzuubahsolan 
işler idari işlerdir, birinci, ikinci, üçüncü daire
lerin vermiş olduğu istişari kararlardır. Bunlar 
dâva daireleri değildir, burada mevzuubahse-
di'len iş de dâva dairelerine aidolmayıp idari 
dâvaların vazifelerine aittir, Binaenaleyh bu 
maddenin aynen muhafazasında zaruret var
dır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN —• Say m arkadaşlarım, daha ev

vel Yüce Meclisimiz tarafından verilmiş bulu
nan karar gereğince saat onaltıda sözlü soru
lara geçilmesi lâzım. Ancak yüksek müsamaha
nıza güvenerek bu maddenin konuşulmasının bi
timinden sonra başlamak istiyorum. 

Buyurun Sayın Burhan Arat. 
BURHAN ARAT ı( Çanakkale) — Sayın ar

kadaşlarım, evvelâ arkadaşım Talât Oğuz'a arzı 
cevap etmek mecburiyetindeyim. Ceza Usulü 
Muhakemeleri Kanunundan örnek verdiler. Ceza 
Usulü Muıhakemeleri Kanunu, bizim şimdi bura
da gereğince kanun hazırlamakta bulunduğu
muz yeni Anayasamızın kabulünden eVvel çı
kan bir kanundur. Bu maddeyi yeni Anaya
samızın ışığı ve onun getirdiği zihniyet ve 
anlayış içinde hazırladığımıza 'göre bu Anayasa 
çıkmadan evvel yürürlüğe girmiş, kabul edil
miş olan eski Ceza Usulü Muhakemeleri Kanu
nuna tevfikan verilmiş örnek bendenizi tatmin 
etmekten çok uzaktır. 

İkincisi; bendenize sayın Komisyon raportö
rü muhterem Îlhami Ertem arkadaşım, Anaya
sa Mahkemesi kanununun 40 ncı maddesini mi
sal gösterdiler. O da beni ilgilendirmiyor. 
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geçmeye fırsat vermek üzere bendeniz sözümü 
burada jkesiyorum. Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bendeniz, 
•biraız evvelki beyanımda, Yüce [Meclisiniz tara
rından evvelce ınütteilıaz karar gereğince saat on 
altıdan itibaren sözlü sorulara geçilmesi 'gerek
tiğini, ancak .henüz saat ,16 yi tecavüz ettiği için 
maddeyi bağlamanın mümkün olup olmadığını 
yüksek müsamahanıza güvenerek araştırmak is
temiştim. Yalnız görüyorum ki, şimdi bâzı ar
kadaşlarımız söz istemekteler ve ezcümle Sayın 
Oğuz, Sayın Sarıibrahimoğlu hu meyanda söz 
istemiş bulunmaktadırlar. IBu sebeple Yüksek 
Meclisin hakemliğine has vuracağım müsaade 
ederseniz. İsterseniz hu maddenin görüşülmesi
ne kadar sözlü soruları tehir edelim, isterseniz 
bu maddeyi şimdi burada kesmek suretiyle sözlü 
sorulara .geçelim. 

Şimdi bu maddenin münhasıran, 57 ııci .mad
denin görüşülüp karara bağlanması hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Reddedilmiştir. Bu madde gelecek Birle
şimde görüşülecektir. («'Sayımda hata var» ses
leri). Efendini, bâzı arkadaşlar yalnız kendile
rini görüyorlar, biz hepsini görüyoruz. ('Gülüş
meler) 
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Şöyle ki;- hergün bir .gün evvelden daha ile

riyiz. Hata etmiş olabiliriz, onu çıkarırken. 
Dikkatimizden kaçmış olabilir. Ne demek arka
daşlar bu kanunda umulan? 'Kim umuyor bu
nu? (Maddeye bakın, kendileri de lütfen dikkat 
etsinler. Zarar gelmesi umulan ve sır teşkil eden. 
Umulan. Ne demek umulan? Kim umacak ve bu 
umacak olan merci en yüksek idari kaza orga
nından daha mı üstündür, daha mı büyük tak
dir yetkisine sahiptir? Bunu takdir etmek Yük
sek Mahkemeye mi aidolacak? Yoksa her hangi 
bir kaza, köy yahut bucak, belediye reisine mi 
aidolacak? Oraya kadar gider bu arkadaşlar. 
Yarın bir köy belediyesi, nüfusu iki binden fazla 
olan bir köydeki köy .belediye başkanı, Damş-
taya karşı sırdır diye evrakı göndermemeye kal
kar. 

Tekrar ediyorum, vicdanlarınıza hitabederek 
tekrar ediyorum, bir esasın şu noktadan ve asıl 
çözüm noktası denetlenecek noktada sır diye 
saklanan kâğıdın üzerinde yazılı olan keyfiyet
ten ibarettir. 

Bendeniz bitirmek üzereyim teklifimi, vakit 
de tamamlandı, rica ediyorum önümüzdeki celse 
•maddenin ıgörüşülmesine devam edelim. Ve buna 
devam edilmek kaydü şartiyle sözlü sorulara 

5. — SORULAR 
A) SÖZLÜ SOKUL/. 

1. — Edirne Milletvekili Fahir Criritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/6:14) 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu -burada.. Sa
yın Millî Savunma Bakanı yoklar. Sayın Bakan 
bulunmadığı için sözlü soru'ları Gelecek Birleşi
me kalmıştır. 

2. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu? Burada. Sa
yın Adalet Bakanı burada ve cevap verecekler, 
fakat Sayın İçişleri (Bakanı yoklar. Sayın Gi-

VE CEVAPLAR 

B VE CEVAPLARI 

I ritlioğlu, Adalet Bakanı buradalar, eğer arzu 
ederseniz size cevap verecekler. 

•FAHİR GiîRlîlTıLJJOftlJU (Edirne) — İçiş
leri Bakanı olduğu zaman olsun efendim. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı burada 
bulunmadıkları için, soru sahibinin rızası ile Ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu? Burada. 
Sayın Bakan? Yok. Sayın Bakan bulunma

dıkları için sözlü soru Gelecek Birleşime bırakıl-
J mıgtır. 

4. — Tekirdağ Milletvekili 'Turhan Kut'un, 
| Erzurum Îmam-Hatip Okulunda vukubulan boy-
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kot olayının, basında belirtilen tarzda cereyan 
edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/617) 

BAŞKAN — Sayın Kut buradalar. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı bulunmadığından sözlü so
ru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

5. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in, 
Koalisyon. Hükümetinin, işe bağladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmaların 
tam olarak uygulanmasını sağlamak bakımın
dan tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/620) 

BAŞKAN — Saadet Evren burada yoklar. 
IBurada bulunmadıklarından Saadet Evron'in 
sözlü soruları gelecek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın inceler buradalar. Sa
yın Başbakan adına cevap vermek için görev
lendirilmiş bir bakanda yok. Sayın Başbakan 
veya adınav cevap verecek bir bakan bulunma
dığından sözlü soru gelecek birleşime kalmıştır. 

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

BAŞKAN — Mehmet özbey burada yoklar. 
Bulunmadıklarından sözlü soruları gelecek bir-
1 eşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Ertunga? Burada yok. 
ıSoru sahibi Sayın Ertunga bulunmadıkları için 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

9. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'ın, 
pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 ve 
1961 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

— 455 
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BAŞKAN — Sayın Balım? Soru sahibi Sa

yın Balım bulunmadıkları için gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

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

(BAŞKAN — Sayın özmen? Yok. Soru sahi
bi Sayın özmen bulunmadıkları için gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

11. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin-Kırıkkale ile Keskin-lğdebeli arasındaki 
şose yolların ne zaman asfaltlanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/634) 

BAŞKAN — 'Sayın Özmen? Soru sahibi Sa
yın özmen bulunmadıkları için gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi? Buradalar. Sana
yi Bakanı bulunmadığından soru gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

13. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Vzer'-
in, tarımsar plânlamıya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/637) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? 
Yoklar. Bir defaya mahsus olmak üzere soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? 
Yoklar. 'Bir defaya mahsus olmak üzere soru ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

15. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 



M. Meclisi B : 16 
dair Basın-Yaym ve Turizm Bakanından sözlü 
sorusu (6/639) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Bakan 
bulunmadığından soru 'gelecek birleşime 'bıra
kılmıştır. 

16. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Ünsal'ın 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebime 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (-6/640) 

BAŞKAN — Sayın Erkmen buradalar. Sa
yın İçişleri Bakanı yoklar. 'Sayın Bakan bulun
madıklarından sözlü sorunuz gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Saym Balım... Yoklar. Saym 
Balım bu Birleşimde bulunmadıklarından, bu 
ikinci defa tekerrür etmesi hasebiyle sözlü so
ruları maalesef düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu... Yoklar. Sa
yın Kılıçoğlu iki defa birleşimde bulunmadıkla
rından sözlü soruları düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu... Yoklar. Sa
yın Kılıçoğlu iki defadır sözlü sorularının bir
leşiminde bulunmadıklarından sözlü soruları düş
müştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu? Yok. Soru sa
hibi Sayın ibrahim Etem Kılıçoğlu ikinci de-
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fa bulunmadıkları için soru önergeleri düşmüş
tür. 

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

BAŞKAN — Sayın Çulha? Burada. Sayın 
Bakan. Yok. Gümrük ve Tekel Bakanı bulunma
dıkları için sorunuz gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Çilesiz? Yok. Soru sahibi 
Sayın Mustafa Kemal Çilesiz ikinci defa bulun
madıkları için soru önergeleri düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Çulha? Burada. Başba
kan adına Bayındırlık Bakam Sayın Onat ce
vap vereceklerdir. Sözlü soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ve talebederim. 

1 . 7 . 1963 
Bolu Milletvekili 

'Turgut Çulha 

1. —• Karayolları 'Trafik Tüzüğünün 6<6 ncı 
•maddesinde bahsi geçen Ihususat ne zamandan 
Iberi ve ihan'gi sebeplere istinaden tatbik edil-' 
mıemiştir ? 

2. — Âzami dingil ağırlığı 8 tondan fazla 
olan vasıtaların yurda sökulmasiyle: 

a) Karayollarının gördüğü zarar nedir? 
b)i Cenevre Anlaşmasiyle do seferden men-

edildiği söylelen bu itip vasıtaların 3 yıldır it-
baline ta'hsis olunan döviz miktarı nedir? Bu 
tarihten itibaren ithalâtçılara tanınan kâr mik
tarı kaç milyon lira tutmaktadır? 
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<i). Gerek millî servetin (heder «olması ve 

gerekse vatandaşın mağduriyetine selbeıbiyet 
veren durum karşısında İm vasıtaları Kara
yollarının ikazına rağmen kotalara dâlhil edip 
ithaline rıza 'gösterenler, çalışmalarına müsa-
malha edenler ve (her ne şekilde olursa (olsun 
memlektin zararını mueilbolanlar hakkında, ne 
gibi kanuni muamele yapılmıştır1? 

3. — Karayolları 'Trafik 'Tüzügünün 66 neı 
maddesinde yapılacak tadile rağımen kullanıl
ması imkânsız bulunan yüksek tonajlı (vasıta
ların Devletçe satmalmarak başka işlerde kul
lanılması düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Sayın Baş/bakan adına Sayın 
Bayındırlık Bakanı fou soruyu cevaplandıra
caklardır. Buyurun Sayın Bakan. 

BAŞBAKAN ADINA BAYINDIRLIK BA
KANI ARİF HÎKMET ONAT (Ordu) — Muh
terem arkadaşlar, okunan sorudan da anlaşıl
dığı rveçlhile, (bu sorunun mühim (bir kısmı Ti
caret Vekâletini ilgilendirmektedir. IBu [husus
ta Ticaret Vekâletinden lüzumlu malûmatı ri
ca ettik, ibu malûmat geldiği 'zaman arkadaşı
mızın sorusuna cevap vereceğiz. Bunun için 
Yüksek Riyasetten ve arkadaşımdan meıhil ver
melerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sözlü soru gelecek ıbirleşime 
bırakılmıştır. 

24. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Ka
nunla tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden 
tadilinin düşünülüp düşünülmediğine dair söz
lü soru önergesi ve Adalet Bakanı Ahdülhak 
Kemal Törük'ün sözlü cevabı (6/648) 

BAŞKAN — Soru salhübi?.. Burada. Ada
let Bakanı?.. Burada. 

Soruyu lokutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
öaizetelere ığönderülen «cevap ve düzeltime 

hakkı mevzuundaki sorunun Adalet Bakanı ta
rafından söızlü olarak <ceva:plandırılımasını say
gı ile arz ve talelbederim. 

' 3 . 7 . Ü968 
Bolu Milletvekili 

Turgu'ti Çulıha, 

Anayasanın 2(7 nci maddesinde Ibahsi 'geçen 
cevap ve düzeltime ihakkmı düzenli'yen kanun 
(maddesinin tatfbikatla Jbirejok aksaklıklara ve 

18 . 12 . 1963 O : İ 
ıbu müessesenin suiistimaline sebelbıolduğu sık 
sık görülmektedir. 

Bu 'bakımdan, 
1. — '5680 sayılı Kanunun 143 sayılı Kanun

la değiştirilen 19 ncu maddesinin ihtiyaç ve 
hukuk anlayışına uygun tarza /yeniden tadili 
düşünülmekte midir? 

2. — Bu değişiklikte cevap ve düzeltmenin, 
taallûk ettiği yazı ile olan irtibatının delil ve 
isbata dayanması, Gazete ve diğer ilgili eşhasın 
şeref ve i'tilbarını kıracak, menfaatini tozacak 
cümlelerden tecridedilmesi prensipleri yer ala
cak mıdır? 

3. — Gazete sorumlu müdürünün yapacağı 
itiraza asliye ceza yargıcının vereceği eevaibm 
kesin oluşu karşısında taraflara Yarigıtaya mü
racaat hakkı düşünülmekte midir? 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara) — Çtak muttuterem Başkan 
ve çok mulhterem arkadaşlarım; cevap ve dü-
'zeltme ihakkı mevzuunda Bolu Milletvekili Sa
yın Turgut Çullha tarafından 2 . 7 .1963 tari
hinde Millet Meclisi Sayın Başkanlığına ve
rilmiş olan sıoru önergesinde : 

1. — 5'680 sayılı Kanunun 143 sayılı Kanun
la değiştirilen 19 ncu maddesinin ihtiyaca ve 
'hukuk anlayışına uygun tarzda yeniden tadili 
düşünülmekte midir? 

2. — (Bu değişiklikte cevap ve düzeltmenin 
taallûk let'tiği yazı ile ıolan irtübatının delil ve 
isıbata dayanması, 'gazete ve diğer ilgili eşha
sın şeref ve itibarını kıracak, menfaatini ıböza-
cak cümlelerden tecrit edilmesi prensipleri yer 
almakta mıdır? 

3. — Gazete sorumlu müdürünün yapacağı 
itiraza asliye ceza yargıcının vereceği cevabın 
kesin oluşu karşısında taraflara Yargıtaya mü
racaat hakkı düışünlülm'ekte midir? 

Denilmekte ve Ibu Ihususlarm süzlü olarak 
cevaplandırılması istenilmektedir. 

Basın yoliyle yapılan yayın dıolayısiyle ışe-
ref ve 'haysiyetlerin korunması (Batı demokra
silerinde olduğu ıgilbi memleketimiz mevzuatın
da da cevap ve düzeltme 'hakkının kullanması 
ile yer almış ve şimdiye kadar (muhtelif ta
rihlerde .buna dair hükümlerde değişiklikler 
yapılmıştır. 
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Cevap verme hakkı ilk olarak 28 Temmuz 1931 

tarihli matbuat, bilâhara 1.5 Temmuz 1950 tarihin
de Basın Kanunu ile kabul edilmiş, bu arada 
muayyen şartlar dairesinde mevkutenin mesul 
müdürüne de yazıyı yayınlamaktan imtina hakkı 
kabul edilmiştir. 

Daha sonra 7 . 6 . 1956 tarih ve 6733 sayılı 
Kanunla Basın Kanunu 19 ncu maddesinde deği
şiklik yapılmış ve kazai murakabe sistemi terk 
edilerek cevap ve düzeltmenin yayınlanmasının 
ıcabedip etmediğinin takdiri keyfiyeti, C. Savcı
larına bırakılmış ve bu kararlar aleyhine bir ka
zai merciye müracaat hakkı da tanınmamıştır. 

27 Mayıs İnkılâbını mütaakıp basının, hürri
yetin tamamlayıcı bir unsuru olarak kabul edil
mesiyle cevap ve düzeltme hakkı ve bunun yayın
lanması şartları muayyen bir ölçü dâhilinde yeni 
baştan tanzim edilmiş ve söz konusu 19 ncu mad
de 5 . 12 . 1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değiş
tirilmiştir. 

Ancak, Anayasamız cevap ve düzeltme hakkı
nı kişinin tabiî hakları meyanma ithal ederek 27 
nci maddesiyle kendi teminatı altına almış ve 143 
sayılı Kanunla değişik 19 ncu maddenin bu esas
lar dâhilinde mütalâası için yeniden bir tasarı 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Buna nazaran önceden murakabe sisteminden 
vazgeçilmiş ve cevabı gönderenle mevkutenin me
sul müdürü karşı karşıya bırakılmıştır. Gönderi
len cevap ve düzeltmenin suç teşkil eder mahiyet 
te ifadeler veya cevap ve düzeltmeyi gerektiren 
yazı ile alâkalı bulunmıyan hususlar mevcut ise, 
yahut kanunda yazılı şartlara uyulmamış veya 
yayından itibaren üç ay geçmiş ise sorumlu mü
dürlerin yayından çekinmeye hakları olduğu ve 
bu takdirde çekinme sebeplerini derhal yazı ile 
hâkime bildirmeleri ve yayınlanıp yaymlanmıya-
eağmın hâkim tarafından kararlaştırılacağı esası 
vâz'edilmek suretiyle metnin Anayasaya mutaba
katı sağlanmıştır. 

Sayın soru sahibinin 3 ncü sualine gelince : 

Sulh ceza hâkiminin kararma karşı asliye ceza 
hâkimliği nezdinde yapılan itiraz üzerine verilen 
kararın kesin olması itibariyle taraflara ayrıca 
Yargıt aya müracaat hakkı verilmesi hususu düşü
nülmemektedir. Çünkü cevap ve düzeltmenin ev
velâ sulh hâkimi ve mütaakıben asliye ceza hâki-
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mi tarafından incelenmesi, mevkutenin sorumlu 
müdürüne tanınmış olan iki esaslı tetkik mercii 
teşkil etmektedir. Bu iki hususun bu hakkın temi
natı mahiyetinde olmasından gayrı, Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 343 ncü maddesi ge
reğince ilgilinin ayrıca yazılı emir yoluna başvur
masına mâni bir hüküm de mevcut değildir, ki bu 
dahi ayrıca bir teminat teşkil eder. 

Günlük mevzuların ve âmme efkârında hâsıl 
olan yanlış kanaatlerin süratle düzeltilmesini te
mine matuf olan cevap ve düzeltme müessesesinin 
Yargılayın tetkikinden geçirilmek suretiyle ge
ciktirilmesinde bir zaruret ve isabet teemmül, olun
mam akadır. 

BAŞKAN — Sözlü soru sahibi Sayın Çulha, 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, sözlü soruma cevap 
verdiklerinden dolayı Sayın Bakana arzı. teşekkür 
ederim. 

Gelişmekte olan demokrasi rejimimizle beraber 
Anayasamızın çıkmasını arzu ettiği demokratik 
müesseseler arasında dördüncü kuvvet olarak 
isimlendirilen basınımızın da bâzı mevzuatını 
değiştirmek gerekmektedir. Bendeniz de 5680 sa
yılı Kanunun 143 sayılı Kanunla değiştirilen 19 
LCU maddesini basının bir mensubu olarak, sene
lerce içinde bulunduğum bir mevzu olarak Yük
sek Meclise getirmiş bulunmakta idim. Sayın Ba
kanın da ifadelerinden anlaşılacağı üzere bu hu
sustaki bir kanun teklifi Hükümet teklii'i olarak 
Yüksek Meclise gelmiş bulunmaktadır. Her ne 
kadar Yargıtaya müracaat hususunda Bakanla 
aramızda bir mutabakat yoksa da Yüksek Mecli
sinizde bu mevzu tekrar görüşüleceği için şimdi
lik mevzuun kapatılmasını bendeniz uygun bulu
yorum. Kendilerine ve sizlere teşekkürlerimi arz 
eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, So
ya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair soru 
önergesi ve Ticaret Bakam Ahmet Oğuz'un sözlü 
cevabı (6/649) 

BAŞKAN — Sayın Ülker buradalar mı?. 
Evet. Sayın Ticaret Bakanı buradalar. Soruyu 
okutuyorum. 

458 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

2 . 7 . 1963 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

Bu yıl zeytinyağı arımız dış piyasada gayet iyi 
bir fiyat bulmuş ve müstahsil bu sayede bol zey
tinyağı satarak memnuniyet verici netice almış 
aynı zamanda da memleket büyük ölçüde döviz 
kazanmıştır. 

Öte yandan Amerikan mahsul fazlasından gı-
dai kıymeti yüksek soya yağının bedelsiz veya 
çok az bir bedelle ithali mümkün görülmüş ve it
hal edilmiştir. 

Son günlere kadar kilosu 4,5 liradan satılan 
ve halkın memnun bulunduğu soya yağmm İs
tanbul piyasasından çekildiği görülmüştür. İddi
alara göre bâzı şahısların bu soya yağlarını zey
tinyağı fiyatına halka sattıkları ileri sürülmekte
dir. 

Soya yağının ortadan çekilmesinin sebebi ne
dir?. Şimdiye kadar ne kadar soya yağı ithal edil
miştir ve İstanbul'a ne kadar tahsis yapılmıştır?. 
Bunların tevzii hangi esaslara göre yapılmışıtr, 
elde ne kadar stok vardı t* ve yeniden ithal edil
mek üzere olan partiler var mıdır?. Soya yağını 
A'eya soya yağı karışımını zeytin yağı diye zey
tin yağı fiyatına satanlar hakkında ne gibi ted
birler alınmıştır, şimdiye kadar bu tedbirlerin tat
bikatından elde edilen neticeler nelerdir?. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, buyuru
nuz. 

TİCARET BAKANI AHMET OĞUZ (İstan
bul) —• Muhterem arkadaşlarım, yüksek malû
munuz olduğu üzere; bu yıl, bu takririn veril
diği, altı ay evveline kadar, yirmi bin tonu bulan 
zeytin yağı ihracatımrtza muvazi olarak, Türk 
Milletini sürpülüslerden sağlanan ve daha ucu/. 
bulunan soya yağını yemeğe alışması hususun
da; Et ve Balık Kurumu kanalı ile emekler sar-
fedilmiştir. Bu iamaçla, Türkiyeye iki türlü 
soya yağı ithal edilmiştir: Bir kısmı nötralize 
denilen ve yalnız margarinde kullanılan yağlar. 
Bir kısmı; iki defa «rafine» edilmiş ve doğru
dan doğruya paketlenip satılan soya yağlarıdır. 

Margarin için ithal edilen soya yağları, bu 
yağı alıp işliyecek ve filhakika margarin ya-
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pıp satacak olan fabrikalara verilmek üzere 
hidayette bâzı ölçüler esas alınarak, naturan
da kaldığına göre, adedi 11 i 'bulan fabrikalara 
tevzi edilmek yoluna gidilmiştir. Elbette kapa
sitelerine göre... Geçen yıl nelbati yağlı tohum 
mahsulünün az olmasından mütevellit Hazdren 
ve Temmuz aylarında da bu mahsulün en dar bu
lunduğu bir zamanda iç fabrikalar kendi ihti
yaçlarını tedarikte güçlük çekmişler ve marga
rin yağı yapınması amaciyle verilen bâzı soya 
yağlarının piyasaya kısmen kiloda bir lira, 130 
kuruş fark olduğu için (karaborsaya intikal et
tiğini istihbar etmiş bulunmaktayız. 

Bu arada yaptığımız tetkiklerden de bâzı 
fabrikaların 'aldıkları tahsislerini karaborsaya 
sürdükleri anlaşılarak onların da tahsisleri ke
silmiştir. 

İşte bu arada piyasada mevziî (bir soya yağı 
darlığı hâsıl olmuştur. Bunun üzerine Vekâle
timiz soya yağlarının aynı fabrikalara muayyen 
maksatla, margarin yapılmak kasdi ile veril
mesi ve aynı miktarda margarin yağlarının ya
pılması halinde ikinci partinin verilmesini s'ağ-
lıyacak yeni bir tevzi sistemini koyarak dış 
piyasada yapılan bu gibi karaborsa ımnamele-
lerini önlemiş (bulunmaktadır. İki defa rafineo 
yapılmış olarak gelen yağların ilk partisi bin 
ton, ikinci parti iki bin ton, son defa da beşbin 
ton olarak gelmiştir. Bunları, İzmir'de Taraş, 
Cenupta, Ülfet Gıda ve İstanbul'da Migros ka
nalı ile 2, 3 ve 4 kiloluk paketler halinde va
tandaşın emrine arz etmiş bulunmaktayız. Ha
len Türkiye daşarıdan pamuk ve soya yağı ola
rak 70 bin ton civarında sürpülüs maddeler
den ham yağ ithal etmektedir. Bu miktarın 
önümüzdeki yıl onbin, - 20 bin ton fazlası ile 
yapılacağını ve bu zarureti hissedeceğimizi şim
diden söyliyebiMrim. Bu miktarın 29 bin tonu 
1962 yılında fiilen ithal edilmiştir. Ticaret Ba
kanlığı olarak piyasada 'bu yağların tağşişi mü
nasebetiyle olan fonksiyonumuz doğrudan doğ
ruya bize mevdu olmayıp gıda nizamnamesi 
muvacehesinde ilgili ımakamlar ve Ibiihassa be
lediyelere mevdu bir keyfiyettir. Kendilerini 
uyarmakta, sık sık iktisat müdürlüğü kanaliyle 
icabında irşadetmektte ve kendilerini (bu yolda 
çalışmalara davet etmekteyiz. 

Arkadaşım istedikleri için veriyorum. Soya 
yağı miktarı 1958 de 27 582 ton, 1959 da 29 984 
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ton, 1962 de 4 495 ton, 1963 te de 29 000 ton 
dur. Bunlar doğrudan doğruya margarin sana
yiinin ilk maddesi olarak margarin yağı yapmak 
kaıabiliyetinde bulunan ve bunu tekeffül eden 
firmaların kapasiteleri ile mütenasiibolarak tev
zi edilmektedir. Arz ettiğim gibi piyasada fi
yatların büyük marj yaptığı, kiloda 1 -1,5 lira 
fark yaptığı zamanda 'aldıkları bu payları dı
şarı süren 'fabrikaların suiistimaline mani ol
mak için aljınmış yeni tedbirlerle bunu önlemiş 
bulunuyoruz. Diğer iki defa rafine edilmiş 
olan soya yağlarının önümüzdeki yıllarda mali
yetlerinde büyük bir fark olmadığı için müsteh
like kolaylıkla ulaştırma imkânlarını da bul
mak bizim için daha kolay olduğundan miktarını 
'artırmayı da Ticaret Bakanlığı düşünmektedir. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞlT ÜLKER (İstanbul) — Çok Sayın Ba

kana verdikleri kıymetli izahattan dolayı teşek
kür ederim. Gerçekten bu sözlü sorumu verdi
ğim .sırada bilhassa seçim bölgem olan İstanbul'
da soya yağının geniş bir sıkıntısı mevcut bulun
makta idi. Şimdi bu sıkıntı hemen hemen kalk
mış durumdadır. Ankara'da bulunduğumuz sıra
da böyle bir sıkıntı pek müşahede edilmiyordu. 
Demek ki, burada mekanizma daha dikkatli ve 
itinalı bir şekilde işlemektedir. 

Seçim bölgemde hâdisenin mahiyeti şudur : 
Bir defa sömürme maksadiyle Sayın Baka

nın da açıklarıkları gibi iki kanaldan ucuz, ne
fis, sıhhi olan bu güzel yağlan topluyorlar. Bi
risi, fabrika kanaliyle alman yağlar karaborsa
ya çıkarılıyor. Tabiî millî korunma kanunu ol
madığı için ve mevcut tedbirler de onların elde 
ettiği kârla arada büyük bir fark gösterdiği için 
tabiî Hükümet ve tedbirler âciz kalıyor. 

İkinci yol da, piyasaya verilen soya yağını 
alıp bunları zeytinyağı kutularının içine koyup 
zeytinyağı diye satmak şeklinde oluyor. 

Sayın Bakan bu ikinci kısma tabiî temas et
mediler. İstanbul'da bilhassa cereyan eden hâdi
se bu ikinci şekildedir. 

Vatandaşlarımıza 4 liradan, 4,5 liradan ve
rilmesi lâzımgelen soya yağı zeytinyağı namı al
tında, 11 lira, 10 lira, 8 lira, 7 liraya zamanına 
ve yerine göre satılmıştır. Bir kısmı da soya ya
ğını alıp zeytinyağı ile karıştırdıktan sonra sat
mışlardır. Arkadaşlar bu geniş kütleleri ilgilen-
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diren geri kalmış bir memlekette fakir halkımızı 
ilgilendiren mühim bir konudur. Ve halk bu yol
dan netice itibariyle sömürülmektedir. Ayrıca 
bizzat gezerek tesbit ettim. İstanbul'da birçok. 
yerlerde birçok bakkalların ekserisi soya yağı 
satmıyorlar. Niye satmadıklarını sordum, ver
dikleri cevapta, gayet cüzi bir kâr getiren eller 
bunu bakkala, satıcıya verdiği zaman gayet cüzi 
bir fark, yanılmıyorsam, yüzde beş veya on gibi 
cüzi bir kâr temin ettiği için, hiçbir bakkal bu
nu kalkacak, gidecek, yerinden alacak değildir. 
Belli bir yerden satılmıyor, yani satış yerleri de 
o İstanbul gibi büyük bir şehrin muhtelif yer
lerinde tevzi yerleri olmadığı için merkezî bir 
noktaya, İstanbul'a inmeleri, almaları sıraya gir
meleri v.s. bu yüzden de satıcılar bunu kârlı bul
madıklarından satmıyorlar. 

Şimdi burada yapılacak şey Sayın Bakandan 
rica ediyorum. Bilhassa büyük şehirlerde bunun 
tevzi merkezlerini, satış yerlerine yakın nokta
lara koyalım. Meselâ hiçölmazsa İstanbul'da 
Anadolu yakasında bir, İstanbul yakasında bir, 
Beyoğlu yakasında bir tevzi yeri olursa, bakkal
ların alıp satmak için gitmeleri, almaları ve sat
maları kolaylaşır. Ayrıca da gazetelere ilân ve
rilmesi lâzımdır. Yani böyle bir yağın satıldığı, 
vatandaşın bakkalını sıkıştırması bakımından 
bildirilmesi, lâzımdır. Ve aynı zamanda bunu 
satan dükkânın «burada soya yağı satılır» deme
si lâzımdır. Çünkü soya yağı yok oluyor. Yani 
bunu alan bakkalların alıp almadıkları halk ta
rafından kontrol edilmediği için tenekeleri alıp 
zeytinyağ kabının içine boşalttığı zaman, bu 
alındı mı, satıldı mı, ne oldu kimse farkına vara
mıyor. Ayrıca, soya yağı üzerinde yanlış birta
kım yayınlar yapıldığını vatandaşlardan dinle
dim. Radyoda sağlıktan bahseden bir şahıs so
ya yağının üç gün dahi evde durmıyacağı şek
linde bir beyanda bulunmuş. Halbuki, okuduğu
muz kitaplarda, bildiğimiz gerçeklere göre, Ame
rikalılar bu soya yağını çok seviyorlar ve geniş 
mikyasta kullanıyorlar. Şimal memleketlerinde 
ve bilhassa Almanya'da güzel etiketi ve mükem
mel ambalajı ile en mutena yağlardan birisidir. 
Mısır yağından sonra, kal'b bakımından, kolles-
tirin bakımından faydalı bir nesnedir. Buna rağ
men, Devlet radyosunda dahi bunun aleyhinde 
beyanlar oluyor; «Üç gün sonra kollestrin ya
parmış» şeklinde beyanlar olmuş. Bendeniz ku-
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lağımla dinlemedim, fakat seçmen vatandaşları
mız bize bunu intikal ettirdiler. 

Bu noktadan da soya yağının bütün dünya
da bilinen faydalarının bizim radyolarımız tara
fından da münasip şekilde tekrar edilmesinde 
fayda vardır. 

Hürmetlerimle, tekrar tekrar teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

26. — İzmir Milletvekili Mustafa TJyar'ın, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen ev
lerinin durumuna ive Telsizler mevkiinde ya
pılmakta olan evlerin göçmen evlerinde otu
ranlara verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair tmar ve îskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/650) 

BAŞKAN — Sayın Uyar, yoklar. Sayın tmar 
ve îskân Bakanı, yoklar, Sayın Uyar hazır bu
lunmadıklarından sözlü soruları gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Şener, buradalar. Sayın 
Sanuyi Bakanı yoklar, gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

28. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, Basın İlân 'Kurumuna alınan memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi essalara isti-
nadeditdiğine dair Maliye Bakanında/n sözlü 
sorusu (6/655) 

BAŞKAN —• Sayın Bertan, yoklar. 2 nei 
defa sözlü sorularının görüşüldüğü birleşimde 
bulunmadıklarından sözlü soruları maalesef 
düşmüştür efendim. 

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

BAŞKAN — ıSaym Zeytinoğlu? Bumda, 
Sayın îçişleri Bakanı? Yoklar. .Sayın Bakan 
bulunmadıkları için sözlü soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 
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30. — Eskişehir Milleevekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, Avrupa'daki işçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 
çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/657) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu? Burada, 
Sayın Maliye Bakanı? Yoklar. Sayın Maliye 
Bakanı bulunmadıkları için sözlü soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

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

• BAŞKAN — Sayın G-üngör? Yoklar. Sayın 
Ulaştırma Bakanı? Buradalar. Sayın G-üngör 
ikinci defa sorunun görüşüldüğü birleşimde 
bulunmadıklarından sözlü soruları düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Zorlu?.. Burada. Sayın 
Devlet Bakanı?.. Yoklar. Devlet Bakanı bulun
madığı için sözlü soru gelecek birleşimle kal
mıştır. • • 

33. — 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) 

BAŞKAN — Sfayın Altuğ?.. Yoklar. Sayın 
Altuğ aynı soruda ikinci defa bulunmadıkları 
iein sözlü soruları düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Kut?.. Yoklar. Sayın 
Kut ikinci defa bulunmadıkları için sözlü so
ruları düşmüştür. 

35. — \Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Emniyet Genel Müdürü İhsan Aras'ın gö-
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revinden alınması sebebine dair İçişleri Baka
rımdan sözlü sorusu (6/663) 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlıı?.. Yoklar. 
İkinci defa bulunmadıkları için sözlü soruları 
düşmüştür. 

36. — İstanbul Milletvekili Mahmul Rıza 
Bcrtan'm, 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) 

BAŞKAN — Sayın B-artan?.. Yoklar. Sayın. 
Bertan ikinci defa bulunmadıkları için. sözlü 
sorulan düşmüştür. 

37. — Eskişehir Milletvekili Aziz ZeytinoglıC-
nun, Secim Kanunlarının kabulü münasebetiyle 
18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin masrafları
nın nereden ödendiğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/665) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, buradalar. 
Sayın İçişleri Bakanı, yoklar. İlgili Bakan bu
lunmadığından sözlü soruları gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

38. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
4353 sayüı Kanunun 27 ilâ 31 nei maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine da
ir Maliye Bakamndan sözlü sorusu (6/666) 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, buradalar. Sayın 
Maliye Bakanı bulunmadıklarından sözlü sorula
rı gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

39. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bi
lecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/667) 

BAŞKAN — Sayın Binay, yoklar. Sayın Bi-
nay sözlü sorularında bulunmadıklarından söz
lü soruları düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu, buradalar. 
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Sayın Dışişleri Bakanı bulunmadıklarından gele
cek Birleşime bırakılmıştır. 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Oiritlioğlu'-
nun, Meriç nehri üzerinde inşası düşünülen Küp
lü şeddeleri proje işinin itmam edilip edilmediği-
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
ve Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'ın ce
vabı (6/669) 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu, buradalar. 
Sayın Bayındırlık Bakanı, buradalar. Soruyu 
okutuyorum. 

25 . 7.1963 
özü: Meriç nehri üzerinde 

inşası düşünülen Küplü şed
deleri için, ne gibi tedbir 
alındığına dair Bayındırlık 
Bakanlığından sözlü soru
su. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
Eliyle 

Bayındırlık Bakanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak cevaplandı

rılmasını saygılarımla rica ederim. 
Edirne Milletvekili 

Fahir Giritlioğlu 

Meriç nehri üzerinde yapılması karar altına 
alman ve Küplü şeddesi ismi ile mâruf (Edirne'
nin Doyran köyünden Meriç ilçesinin Sarhanlı 
köyüne kadar uzayan şedde inşaatı) için; 

1. Projeler ikmal edilmiş midir? 
2. Tahsisatı ayrılmış mıdır? Veya başka ye

re sarf edilmiş midir? 
3. İnşaatı yapabilmek için Yılanlılarla bu 

konuda yeni bir anlaşma yapılmış mıdır? 
BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı. 
(BAYINDIRLIK BAKANİ AKİF HtKMKT 

O.YAT (Ondu) — Muhterem arkadaşlarını, Edir 
m e Milletvekilli iSayın Fahir Giırittioğlu'nun, 
Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan ve Meriç 
nehri taşkınlarını inzibat altına aharı Meriç neh
ri şeddeleri inşası neticesinde yapılacak arazi 
mübadelesi hakkındaki sözlü sorusu aşağıda ce
vaplan diriImiıştır : 

Meriç nehri havzasuıı taşkınlardan koru
mak mıaiksadiyle alıruıuası lâzuugelcn tedbirler 
Türk ve Yunan hükümetleri tarafından müşte
reken: istihdam edilen bir Amerikan müşavir 
firmasınca; tesbit edilmiş ve inşaatın projeleri 
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hazırlanmıştı. Bu projeye ıgöre her iki tarafta 
inşaata 'girişilmiş ve bu hemen hemen tamam
lanmıştı. 

İnşaatım .tamajmlanmasındam. sonra yapılması 
lâzımgelen arazi mübadelesine henüz başlanıl-
mamıştır. Bu mübadelede millî menfaatlerimi
zin korunacağına ve vatamdaşlarıımızım mağdu
riyetlerine sebebiyet verilmiyeceğine sayın mil
letvekilinin ıcmin .o'lmıasını 'bilhassa rica ederim. 

Arazi mübadeleleri için de Hükümete salâ
hiyet veren 6862 sayılı Kamum mevcuttur. Yu
nanlılar henüz bu hususta bir kanun çıkarma
dıklarından, onun için beklemekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu, 

FAHİR GİRİTLİOĞLTT (Edime) — Pek 
muîhterem arkadaşlarım, huzurunuzda sözlü 
soruma cevap veren Bakamım beyanatını sureti 
katiyede tatminkâr bulmadığımı ifade ile söz-
ileriime başlamak isterim. Tatminkâr ıbul'madım 
ve aynı zamanda ilgisizce verilmiş bir cevap 
mamiyetinde gördüm. Ben sözlü sorumu sorma
dan levvel Sayın Ornat hemüz Bakan .değildiler. 
Bakanlığım 'bütün derecelerinde gereken tetki-
katı yaptım. Bütün derecelerinde yaıptığım tet-
kikaitta hiçbir .makamım .diğerinden halberi ol
madığımla inamdım. 

İkinci nokta; mahalline gittim. Mahallim
de gözümılc gördüm ve bana ifade edilenlerin de 
maJhallimde .gördüklerime katiyen uymadığımı 
tesbit ettim, sözlü sorumu verdim. 

Şimdi 'Sayım Bakam, 'gayet üstünkörü bir 
cevapla; Türk hukukunum korunacağı, işlerin 
yürütüleceği ve saire gibi sözlerle konuşuna kta-
dırlar. Ben madde olarak sıralıyayrm : 

Muhterem larkad aşlarım, Devlet Su İşlerine 
ayrılınaıbile'cek bütçenin en yükseği ayrılmıştır. 
Daha fazla ayrılmıası artık bizim millî takati
mizin üstündedir.' Devlet 'Su İşleri İdaresi bu 
elindeki maddi imkâniyle birçok işler yap
mıştır. Burnum hakkımı da çiğnemek mümkün 
değildir. Ancak, Devlet Su İşleri Teşkilâtımın 
.baışımda olanlar, bu bütçeye uytgun bir enerji 
ve mesuliyet duyguisiyle hareket etmedikleri 
içindir ki gerek sözlü sorularımızla., gerekse 
hususi t em aslanımızla şikâyetler tevali edegel-
mektedir. 

ıDurumu, mümküm olduğu kadar huzurunuz
da hulâsa etmek suretiyle açıkladıktan sonra 
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Bakamdan dikkatle eğilmesi istirhamımda bu
lunmuş olacağım. 

'Edirne, vilâyet olarak §amslı bir bölgedir; 
D'Sİ inim faaliyetinin teksif edildiği 'bu bölgede 
(hakikaten milyonlarca liralık yatırım yapıl
maktadır. Edirne, merkezimden itibaren, Yu
nam hududumu takiben bütün Meriç boyu yük
sek bir şeddemin, .içine alınmak suretiyle Me
ric'im taşması önlenmiş bulunmaktadır. Ve 
1955 yıllımdan itibaren devamlı çalışmalar neti
cesinde peyderpey bu şeddeler ikmal edilmek
tedir. 

Sözlü sorumda; şeddelerin (henüz yapılma
dığı kısma münhasır olduğunu tasrih etmiştim. 

Edirne'nin Meriç kazasının Küplü köyünden 
itibaren Edirne'ye kadar olan kısmımda Küplü 
şeddesi ismi altında olanı bu şeddeyi tasrih et
tim. 

Şeddemin projesi yapılmıştır, şeddenin ik
mali için (gereken proje yapıldı, Sayım Baka
mım da ifade ettiği gibi. Projenin tatbik saha
sına koruması için teferruat plânlarına ihtiyaç 
vardır. Sayın Bakanın da bir yüksek mühendis 
olması itibariyle müşkül durumda kalıyorum, 
Bu sözleri hatırlatmıak kabalık oluyor belki, 
fakat teferruat plânları ikmal edilmemiştir. 

Bir ay evvel Edirne Su İşleriyle yaptığını 
temasta ikmal edilmediğimi bizzat bama söyle
diler ve öğrendim. Teferruat plânları yapıl
madıkça da tatbikat safhasına geçilmiyeçeği 
kaidesi varmış. Terruat plânlarının yapılma
masının sebebini de Hükümete yüklüyorlar. 
Şöyle ki;, teferruat plânına girişebilmek için 
Yunan topraklarında Ibizim çalışmamız gereki
yormuş. Aynı zamanda Yunanistan'la siyasi 
bir anlaşma yapıp, Yunan Hükümetinin de Me
riç nehrinin öbür tarafında aynı şekilde şedde
leri yapması gerekiyormuş. Henüz Yunanistan-
la bu anlaşma da yapılmadı. Sözlü sorum 'Ha
riciye Bakanlığımdadır. Şifahen bana verdik
leri cevapta anlaşmanın yapılmadığını söyle
diler. Anlaşma Dışişleri Bakanlığınca yapılma
mıştır. Yapılmadığı müddetçe ele teferruat plân
larına inilmemiştir ve tatbik sahasına konmamış
tır. Şimdi mesul Bakan diyor ki; «işler dirayet
le yürütülüyor, inşaat yapılıyor.» olmadı, cevap
ta bir hafiflik var. Bunu söylemeye mecbu
rum ve beni mazur görsünler. 
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' Muhterem arkadaşlarım, Devlet Su İşlerinin 

çalışmalarının Ibir misalini vereceğim, aynı sorum
la ilgilidir. Denilebilir ki; Türkiye Cumhuri
yeti dâhilinde Devlet sektöründe çalışan mü
hendislerin en kıymetlilerinden üç tanesi Edir
ne bölgesinde çalışırlar. Ben bunların isimleri
ni söylemekle fahr duyuyorum: Yorgi, Süley
man ve İhsan beyler. Bunlar bir idealist in
sanın en mükemmel örneğini verecek şekilde, 
gecesini gündüzüne katmak şartiyle çalışan 
kimselerdir. Bizzat kendileri projeleri hazırla
mışlar," bir takım plânlar yapmışlar, bu plân
ların tatbik sahasına konması için ihaleye çı
karılabilmesi için tahsisatın gönderilebilmesi 
için - Yunanlılarla ilgili olan çalışmaların dı
şındaki kısımları kasdediyorum - her şeyi ha
zırlamışlar, Mart 1963 tarihinde su işlerine 
göndermişler; yeniden su işleri uğraşmasın, za
man kaybedilmesin diye. Yalnız tahsisatın gön
derilmesi için aylar geçmiş bir tek tasdik mua
melesi için, Devlet Su İşleri Umum Müdürlü
ğü, başta Umum Müdür olmak üzere, demin 
saydığım 3 kıymetli enerjik mühendisin taban 
tabana zıddına tam uyuşuk insanlar, bunu da 
söylemeye mecburum. Meclise şikâyet etmedi
ğim takdirde şikâyet merciini yok. Kelimenin 
tam mânasiyle uyuşuk insanlar ve zannıma göre 
Bakan Beyi de atlattılar. Çünkü beni atlatan 
adamlar buna alışmışlar, atlatmaya. Zannediyo
rum, bakan beyi de atlattılar. Belkide. eline es
kiden kalma bir not verildi mühendis olmıyan 
selefi tarafından o not burada kolaylıkla oku
nacaktı. Bakan Bey de müşkül durumda kal
dı. İddia ediyorum, Bakan Beyin közleri hakika
te aykırıdır. Lütfen bu ıçok ağır ittiham kar
şısında beni suçlasmlar. Yüksek Meclisin tak
dirine arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Yunan Hükümeti 
millî menfaaleririmize aykırı hareket etmek
tedir. Yunan Hükümetinin millî menfaalerimi-
zo aykırı hareket ettiklerini şahsan ben naçiz 
arkadaşınız birkaç sözlü sorumla, yazılı ihba
rımla İçişleri Bakanlığına ve Bayındırlık Ba
kanlığına bildirdim. Şeddelerin inşaatı ile, su-
3ama tesisleri ile ilgili anlaşmaya aykırı hâzı 
mesavin şeddeleri Yunanlılarla yapmakta ve bu 
suretle Meriç Nehri taştığı zaman Türk top
rakları zarar görmektedir. Yunanlıların muka
veleye aykırı hareket edişleri karşısında Hükü
metimiz ilgisiz kalmıştır. Bu hususta Hüküıme-
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tin bütün yetkililerden şikâyetçiyim. Bunu 
da Yüksek Meclisin huzurunda ifade etmek mec
buriyetinde kaldığım için üzülüyorum. Bugün 
dahi bahsedilen Küplü şeddesi mmtakasında 
mukavele hilâfına Yunanlıların 'kendi toprak
larını korumak için muvakkat, muavin şeddeler 
yapmışlardır. Meriç Nehri tamamiyle Türk 
topraklarına doğru tahribat yapmaktadır. Bu
nu biz Hükümet olarak şu ana kadar maalesef 
bir tek defa olsun protesto dahi etmedik. 

Binaenaleyh Yunanlılarla anlaşma bir an 
evvel çıabuklaştırılımalı, yeni inşaat anlaşması 
tatbik sahasına konulmalı, eski anlaşmanın da 
riayetkarı olması için Yunan Hükümeti nezdin-
de teşebbüse geçilmelidir. Bu hususta etraflı 
konuşmıyacağım. Çok fazla etraflı konuştuğum 
takdirde Umumi Heyete saygısızlık da yapmış 
olacağım. Çünkü Bakan Beyin verdiği yarım 
dakikalık ıbir cevap karşısında ben ne kadar 
etraflı konuş/sam, teferruata inmek suretiyle 
sizleri rahatsız etmekten daha ileri hiçbir ne
tice elde etmiyeceğim. Binaenaleyh, son Sözüm 
ve kanaatim olarak şunu ifade ederim k i ; Dev
let Su İşleri işinin ehil bir surette çalışmadığın
dan dolayı ımüllî hukukumuz korunamamıştır. 
Ve milyonlarca liralık yatırım zamanında ya
pılamamak gibi zararlara uğramaktayız. Ora
da çok müstesna gayretlerle çalışan mühendis 
arkadaşlarımızda merkezin bu tarzdaki ilgisizli
ği ve Bakanın da Devlet Su İşlerini kontrolla-
rmdaiki kifayetsiz durumu dolayısiyle şevkleri 
kırılmaktadır. Bu durumun çaresini inşaaUah 
yeni Hükümette vazife alacak bakanım/ızın di-
r ay etiyle ele almasını temenni ederek saygıla
rımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HÎKMET 

ONAT (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, Fahir 
Beyin bu konuda verdiği iki tane sözlü soru 
varıdır; yanılmıyorsam birisi gündemin 40 ncı 
maddesi ve diğeri de 41 nci maddesi. 40 ncı mad
desi Dışişleri Bakanına tevcih edilmiş bir su
aldir ki, o sual de Edirne'nin Küplü şeddesi 
ile ilgilidir. Bu şeddenin yapılmasa da Bayın
dırlık Bakanlığına aidölduğu için bendeniz 
kısaca cevap hazırlıyordum. Dışişleri Bakanı 
yoktur diye Sayın Başkan bıratotırmıştır. 

Durum şudur; arz edeyim: Evvelâ bu şed
denin projesi ilkmâl edilmiştir. Bana verilen 
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nottan okuyorum. «Şeddenin inşaatı 1964 icra 
programına alınmıştır. Yapılacaktır.» Şimdi 
aramızda bir görüş ayrılımı yoktur. Bunu ifade 
edince Fahir Beyefendi; «Henüz yapılmış bir 
şey yoktur, bakanlık yapmıştır projeyi» diyor. 
Hayır, bu şeddeye ait (bana verilen not, «1964 
icra yılı programına alınmıştır, yapılacaktır.» 
sökündedir. 

Yine bu şedde ile ilgili olarak kısaca arz 
edeyim, şedde, etüdü Yunanistan Hükümeti 
ile müştereken yaptırılmış olan Meriç Nehri 
Islâh Projesine dâhildir. Türkiye ve Yunanis
tan hükümetleri taşkından koruma işlerinin 
tamamını bu projeye göre yaptırmayı taahhü-
detmiş (bulunduklarımdan 'şeddenin inşaası için 
yeni biı* anlaşmaya ihtiyaç yoktur. Çünkü bu 
hususta daha evvel ibir anlaşmaya varmışlar, 
O anlaşma da bendenizde vardır, Fahir Bey 
isterse kendilerine (takdim edebilirim. 

ikincisi; esas soru bize teveccüh eden 41 
numaralı soruda ne diyoruz bizi Meriç Nehri 
havzasını taşkınlardan (korumak >maksadiyle-
alınıması lazımgelen tedbirleri Türk ve Yunan 
hükümetleri tarafından müştereken istihdam 
edilen bir Amerikan müşavir firmasına yaptırıl
mıştır. Bu projeler hazırlattırılmıştır. Amerikan 
müşavir firmasına Türk ve Yunan Hükümeti 
tarafından. Bu projeye göre her iki tarafta in
şaata girişilmiş ve hemen, hemen tamamlanmış
tır. Şimdi öteki Küplü şeddesi (hariç bundan. 
Bu arada onların tarafında ve bizim tarafımız
da da bu şeddeler yapılmak münasebetiyle, Me
riç Nehrinin tanzimi münasebetiyle bâzı arazi 
(kalmıştır. Arkadaşımın zannedersem sorusun
da da (bize kalan araziler daha az kıymetli, di
ğerleri bizim, onların tarafında kalan arazile
rimiz daha çok kıymetli gibi bir mâna, bir es-
piri de taşıyordu, haklıdırlar. Bunları da ben
deniz tetkik ettim, itimat buyursun ibana.. He
nüz bu vadide yapılmış bir mübadele yoktur. 
Teknik seviyede müzakerelere devam ediyoruz. 
Onun için ben kısa kesmek, kısa konuşmak için 
dedim ki; emin olsunlar, vatandaşlar bu arazi 
mübadelesinde haklarının ihlâl edilmesine mey
dan vermiyeceğiz. Şimdi durum bu merkezde
dir. Ama bizim Devlet Su işlerinin Edirne'de 
bu işle ilgili ımühendasleri çok gayretli çalışı
yormuş, kendilerine teşekkür ederim. Buna mu
kabil Devlet Su işleri Umum Müdürü yahut 
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Umum Müdürlükteki bâzı erkân bunlara karşı 
alâkasızlık gösteriyorlarsa, (bunların bu çalışma 
gayretlerini 'benimsemiyor, küçümsüyor hatta 
müşkilât çikarıyorlarsa bunun da üzerinde ay
rıca durabilirim. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN Soru cevaplandırılmıştır. 

42. — Edime Milletvekili Fahvr Giritlioğlu'-
nun, Tekirdağ îpsala hudut yolmıun inşaatınm 
ne zaman bitirileceğine dair soru önergesi ve 
Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'in, sözlü 
cevabı (6/670) 

BAŞKAN — Sayın Garitlioğlu'L. Burada. 
Sayın Bakan?... Burada. 

Soruyu okutuyorum. 
25 . 7 .1963 

özü: Tekirdağ - ipsala - Hu
dut yolunun inşaatının ne za
man bitirileceğine dair Ba
yındırlık Bakanlığından söz
lü soru. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
Eliyle 

Bayındırlık Bakanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak cevaplandı

rılmasını saygılarımla rica ederim. 
Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu 

1. Tekirdağ - ipsala - Hudut yolu bugünkü 
çalışmalara göre ne zaman ikmal edilebilecek
tir? 

2. Mütaahhit mukavelelerine göre 31.12.1962 
tarihine kadar bitirilmesi gereken kısımlar için, 
bu müddet geçtiğine ve nihayetlendirilmediğine 
göre; ne gibi işlem yapılmaktadır? 

3. Gecikmede Karayollarına da izafe edilme
si mümkün kusur var mıdır? Rantabl bir şekil
de çalışılmış mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI ARÎF HtKMET 

ONAT (Ordu) — Muhterem arkadaşlar; Tekir
dağ - ipsala - Hudut yolu 1964 yılı sonuna ka
dar asfalt ile kaplanmış olacaktır. 

Bu yolun 34 kilometre uzunluğundaki Ke
şan - Malkara - Şarköy ayrımı kısmının alt yapı
sı inşaatını taahhüdetmiş olan mütaahhit, iş bün
yesinde ve malî durumunda hâsıl olmuş olan hu-
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zursuzluklar yüzünden, bir müddet tanı randı
manla çalışamamıştır. Ancak bu mütaahhidin 
çalışma durumu 1963 yılında düzelmiş olduğun
dan alt yapı önümüzdeki inşaat mevsiminin ilk 
aylarında ikmal edilmiş olacaktır. 

Yolun tamamlanması için evvelce tasarlanmış 
tarihe nazaran vâki gecikme yolun bir kısmını 
1 aalılıüdetmiş olan mütaahhidin bâzı malî güç
lüklerle karşılaşması neticesinde ileri gelmiş ol
duğundan bunda Karayolları teşkilâtına izafe 
edilebilecek bir kusur yoktur. Tamamlanmış 
olan hor yol parçasının bir an evvel trafiğe açı
larak hizmete girmesi için her türlü gayret sarf 
edilmektedir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın (liritlioğlu. 
FAHİR OlBlTLİOĞLTT (Edirne) — Pek 

muhterem akadaşlar, bir müşkül durumda kalan 
milletvekili sıfatiyle sizlere hitapta bulunuyo
rum. Müşkül durumum şundandır.- Sayın Bakan 
bu vazifeye yeni geçmiş bulunmakta ve kendisi 
vazifeye geçişinden evvelki zamanın mesuliyeti 
ile burada konuşmaktadır. Bu sebeple Sayın Ba
kanın şahsından hâsıl, olmıyan bir sorumluluğu 
kendisine yüklemek gibi bir duruma düştüğüm
den dolayı müşkül vaziyetteyim. Yalnız, yine 
inandım ki, kendilerine verilen notu okumakla 
iktifa ediyorlar. Mazurum bu kadarını tebarüz 
ettirmeye. Mütaahhit kendi iç. bünyesindeki hu
zursuzluktan dolayı inşaatı bir müddet için bı
rakmış. Tâbir bu. Kendi iç bünyesindeki hu
zursuzluk; işçileri kaçmış olabilir, mühendis bu
lamamış olabilir, taşoron bulamamış olabilir, pa
rası kalmamış olabilir. Olabilir, olabilir... Lâkin 
lıenim sözlü sorumda tevcih etliğim ana nokta 
budur; mütaahhit ister iç huzursuzluğundan do
layı, ister para kıtlığından dolayı ne dersek diye
lim, hangi sebepten dolayı olursa olsun mukave
leyi ihlâl ederse, yani, zamanında akti yerine ge
tirmezse, bunun bir sorumluluğu vardır ve o so
rumluluk yine mukavelede yazılıdır. Ben iddia 
ile diyorum ki, mütaahhit muayyen zaman içeri
sinde muayyen işleri yapmakla mükellef idi. Eli
mizdeki mukaveleye göre ben böyle anladım. 
Tâyin ettiğim zaman içinde işler yapılmamıştır. 
Yapılmamış olmasını şimdi Bayındırlık Bakanlığı 
mazur mu görmektedirler? Ben asıl sarahaten 
onu anlamak isterim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 
ONAT (Ordu) — Hayır. 
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FAHİR GÎRÎTLlOÖLU (Devamla) — Hayır 

dediklerini duydum. Mazur görmediklerine göre 
samanında yapılmamasının sorumluluğu müta-
ahhide raci olacak. Bunun hakkında tazminat 
dâvası açıldığını da duymadım. Aktin yapıldı
ğı yer, işin yapıldığı yer mahkemelerinde böyle 
bir şeyin olduğunu duymadım. Fcrahlıyacağım, 
hakikaten mütaahhit hakkında hukukî tazminat 
bakımından takipte bulunuyoruz derlerse veya 
bulunmak gibi hukukumuz yoktur derlerse, tat
min edileceğim. Hukuki arının olduğunu biliyo
rum. Çünkü mukaveleyi okudum, mecbur ediyor 
Bayındırlık Bakanlığını zamanında iş yapmıyan 
mütaahhidi takibe. Benim anladığım bu. Eğer 
bulunacağız derlerse, ki şimdiye kadar bulunma
mışlardır, hata (itmişlerdir, fakat bundan sonra 
bulunacağız derlerse yine tatmin edileceğim. Lüt
fen Sayın Bakandan İm cihetin açıklanmasını is
tirham ediyorum. 

Bu arada ifade edeyim ki, Avrupa istikame
tine giden iki yolumuzdan birisi ipsala yolu
dur ve halihazır yapılmış kısımları ile bu yol 
Türkiye ölçüsünde güzel yollarımızın başta gele
nidir. Memleketimiz böyle bir yola kavuştuğun
dan dolayı Karayolları idaresinin faaliyetinden 
elbette sitayişle ve teşekkürle bahsetmek zorunda
yım. Ancak ortada aksı yan kısmı tebarüz ettir
mekle bir görevimi yerine getirmiş oluyorum. 
Sayın Bakandan bilhassa istirham ederim; muka
vele ahkâmına riayet etmiyen müteahhit hakkın
da ne yapılmış veya acaba müteahhit kayırılmış 
mıdır?. Bu hususu açıklasınlar. 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET 

ONAT (Ordu) — Efendim, evvelki konuşmamda 
d.a arz ettiğim, gibi, müteahhit bir sarsıntı geçir
mişti, sonradan durumunu düzelttiği için muka
velesinin feshi cihetine gidilmemiştir, halen mü
teahhit işine devam etmekledir. Ve biraz evvel de 
arz eliğim gibi, I!)ö4 senesi içerisinde* bu iş biti
rilecektir. Bu arada mukavele müddetini mütaah
hidin işi sırasında geçirmiş olursa elbette ki, mu
kavelede tasrih edilmiş olan tazminatı ödemeye 
mecbur kalacaktır. Bunu Yüksek Huzurunuzda 
;;rz ederim. 

Yani şunu tasrih ediyorum; mütaahhit vazi
yetini düzelttiği için mukavelesinin feshi cihe
tine gidilmemiştir. 

Fahir Giritlioğlu arkadaşımız da. bilirler ki, 
mukaveleler müddetlidir. Bu müddet içinde 
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adam bir sarsıntı getirmiştir. Müddetini henüz 
doldurmamıştır, ondan sonra işine devam etme
ye başlamıştır. Benim aldığını izahata göre... Bil
sin ki, bunu sadece verdikleri notu okumuyo
rum, çağırttım, Umum Müdüre sordum, halen 
dediler adam tatmin edici bir şekilde çalışması
na devam etmektedir. İşlerini bitirdiği zaman, 
biliyorsunuz ki, 1 senede bitirecekse 1 sene, 2 
ayda bitirmişse yahut 2 senede bitirmişse muka
velede tasrih edilen tazminat, ceza ne ise bu, is
tihkakından, yahut teminatından kesilecektir. 
Bu bakımdan kendisi müsterih olabilirler. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu burada. Tarım 
Bakanı yok. Bu sebeple sözlü soru gelecek birle
rime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın (Hritlioğiu burada. Ta
lim Bakam yok. Sözlü soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın özmen rahatsız bulunduk
larından gelecek birleşime bırakılmıştır. 

46. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap has
talığının önlenmesi konusunda ne gibi tedbirler 
alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/671) 

BAŞKAN — Sayın Özmen rahatsız bulunduk
larından sözlü soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

47. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğlu'nun, Tarım alet, makina ve yedek parçala
rının zamanında temin edilmesi için neden vak

tinde tedbir alınmadığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/675) 

BAŞKAN — Soru sahibi?. Burada. Bakan bu
lunmadığı için soru, gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

48. — Edirne Milletı'cküi Fahir (Hritlioğlu'-
nun, Edime ili dâhündeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 

BAŞKAN — Soru sahibi?. Burada. Bakan bu
lunmadığı için soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

49. —- Niğde Milletvekili Mehmet Aliınsoy'-
un, Devlet Demiryolları (ienel Müdürlüğünce sa-
tınalınmasına karar verilen 33 dizel lokomotifi 
için kaç- firma tarafından teklif verildiğine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/677) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Yoklar. İkinci de
fa bulunmadıkları için soruları düşmüştür. 

50. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Çamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ
yini işinde bir şikâyet bulunul) bulunmadığına 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/678) 

BAŞKAN — Sayın Halil Özmen rahatsız ol
duklarından soruları gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

51. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
oğlunun, mevcut çelik siloların durumuna ve 
arazi üzerine alımı yapılacak veya yapılmış hu
bubat miktarına dair 'Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi ve Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un 

-sözlü cevahı (6/679) 

BAŞKAN — Sayın tmirzalıoğlu buradalar. 
Sayın Ticaret Bakanı da buradalar. 51 nci sözlü 
soru muhtevasını okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına aracı
lığınızı saygıyla rica ederim. 

A ııkara Mil 1 etveki 1 i 
İbrahim tmirzalıoğlu 

Mevcut çelik silolardan bâzılarının daha doğ
ru dürüst kullanılmasına başlanmadan tamire 
muhtaç durumda oldukları ve bu ihtiyaç günle-
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rinde mahsul konaınıyacak halde oldukları veya 
istiap hacminin çok altında mahsul konduğu an
laşılmaktadır : 

1. Bu şekilde tamire muhtaç kaç silo (isti
ap haddiyle birlikte) hiç mahsûl konamaz durum
dadır?. 

2. Kısmen hububat konabilecek olanların ha
cim ve adedi nedir?. 

3. Onarımı gerekenler niçin daha önce ona-
rılıp şimdi hububat konabilecek hale getirilmemiş
tir?. 

4. Bu ihmal sebebiyle arazi üzerine alımı ya
pılacak veya yapılmış hububat miktarı ne kadar
dır?. 

5. Bahse konu yığınların samanlamp toprak
lanması için katlanılan masraf ne kadardır?. 

6. Toprak yığmlanmasındaki kabul olunan 
zayiat ve bedeli normal şartlarda ne miktara ulaş
maktadır?. • 

7. Bu ihmal ve zararın sorumluları hakkın
da soruşturma ve koğuşturma yapılması düşünül
mekte midir?. 

8. Tam istiap haddinde doldıırulamamak ve 
çabucak onarıma lüzum hasıl olmak bu çeşit silo
ların tabiatı icabı mıdır?. Yoksa ihmalden midir? 

TİOAIREIT 'BAHANI AHMET OĞUZ (Istan-
ibul) — Ankara Milletvekili İbrahim îmirzalı-
'oğlu'nun, çelik silolar ve Ihufbubaita dair olan 
sözlü sorusunun eeivalbını arz edüyiorunı. 

Toiprak mahsulleri Ofisi teşkilâtında taımi-
re mulhtaçolup içine thuibubat konaımıyacak du
rumda silıo mevcut değildir. 

Mevcut 71 aded çelik silodan 378 000 ton 
kapasiteli olan 48 adedine, bir kısmının temel, 
bir kısmının da mesnet takviyelerinin doğur
duğu 'zaruret dolayısiyle •% 20 - 40 noksan tah-
milât yapıla)bilmıektedir. 

Bunlardan 190 000 ton kapasiteli olan 25 
adedinin takviyeleri, iş programı icalbı Ibu se
ne yapılmakta ıolup, mütebakisi de önümüzde
ki seneler iş programlarıyla 'ele- alınacaktır. 

Takviye işleri bu sene ele alınmış bulunan 
siloların tamir işleri peyderpey ikmal edilerek 
tahmil nisbetleri % 100 e çıkarılmaktadır. 

Takviyeleri gereken siloların ne ış'ekilde 
onarılabilecekleri 1962 yılında profesörler he
yetine tetkik ettirilmiş, ibeyetin ihazırladığı tak
viye sistemine göre Ofisçe düzenlenmiş fbulu-
nan püojelerin tatlbikatı ile alâkalı ptfoje, ilân, 

ilhale ve ibuna nuüteferri teknik işlerin doğur
duğu zaruretler ve /bütçe imkânları sebefbiyle 
Ibu sene ele alınabilmiş ıbulunan silo tak'viyelc-
rine mevsim icabı inşaata müsait aylarda baş-
lanabilmiştir. 

Ortada bir ihmal (olmayıp teknik zaruretler 
ve flbütçe imkânlarına göre tamir ligleri ele alm
amış ıbulunmaktadır. 

Yukarda arz edildiği üzere; onarımları he
nüz ele alınmamış Ibulunan çelik siloların tamir 
ve takviye işleri Ibütçe imkânları d'olayısiyle 
önümüzdeki seneler zarfında ele alınabilecek
tir. OBu sene ele alınmış Ibulunanlarm ise ekse
risi ikmal edilmiş, ma'hdut sayıda Ibirkaç sil'o-
nun tamir işi de en ıgeç Eylül lortalarından 
evvel tamamlanıp tam kapasite ile 'hizmete so
kulacaktır. Bu onarımlar dolayısiyle fuzulen 
açığa alınmış mal mevcut değildir. Bilâkis 
takviyeleri ikmal edilmiş ibulunan silolara ge
çen senelerden fazla ttrafbuibat dep>olanımış bu
lunmaktadır. 

Yukarda açıklandığı üzere; tamir ve tak
viyelerden mütevellit fuzulen açığa imal alın
mış değildir. Bereketli yıllarda mevcut depo 
kapasitesi, istihsal durumu, mubayaa imkân
ları, iaşe 've sevk programları nazarı itibara 
alınmak suretiyle ıbiihassa yağışlı havalarda 
ımülbayaa edilecek 'hubulbatm kapalı yerlerde 
dep'olanmasmı temin maksadiyle döküm mevsi
minin ilk devrelerinde açığa mal alınması, Ofi
sin depolama sistemi icalbıdır. Bu ameliyeler 
için ton başına vasati 416 kuruş masraf yapıl
maktadır. 1963 yılı mubayaamız 1 0412 000 to
nu bulduğunu arz etmek isterim. IBunun 4&0 000 
tonu takriben Konya (bölgesinden, ,300 000 tlo-
nıı da Ankara bölgeslndendir. 'Siloların mlenn-
leketteki dağılış durumuyla, yılın ıbereketi nis-
lbetinde dağılışı ayrı ayrı mevzular olduğuna 
(göre 450 000 ton geçen senenin 19'6 000 tonluk 
mubayaasına karşı 450 000 tlon mubayaa yapma 
durumuna giren TÖonya havalisinde, ilk aylar
da mubayaaların dışarıya depolanması Ihem 
(bir teknik icap, hem sevkiyatta kolaylığı te
min etme, 'hem yağışlı meıvsiime girmeden eıv-
'vel asıl çelik siloları doldurtmamaya unâttutf ibir 
icap telâkki edilmek gerekir. 

Toprak altında mal muhafaza etmek emni
yetli ibir muhafaza sistemi olup bu t ip depıo-
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lamadan mütevellit, diğer depolama şekillerine 
kıyasen daha fazla Ibir zayiat verilmesi bahis 
mevzuu değildir. 

Yukarda -belirtildiği dizere; lortada Ibir so
rumluluk ba'his mevzuu olmadığı için (bir so
ruşturmaya lüzum 'göralmemekt'edir. 

Temel takviyeleri mevzuunda ımütaalhlhitle-
rihe rucu edilmek lü'zere; Ofisçe hukukî yollara 
(başvurulmuş 'bulunmaktadır. IMesnet takviye
leri ise silolar işletmeye açıldıktan sonra za
manla yapılması ica'beden n'onmal lonarınn işle
ridir. 

BAŞKAN — Sayın îmirzalıoğlu. 
ÎBRAHifM ÎMİRZALIOĞLU (Ankara) — 

Mulhterem arkadaşlar, 'Sayın Bakanın s'orula-
rıma kısım kısım, Ihepsine cevap vermek sure
tiyle bir neb'ze 'bizi tenvir etmelerine teşekkür
lerimi arz e'tm'ek isterim. Ancak meselenin i 
vaz'ediliş şeklinden sanki insanda öyle bir ka
naat hâsıl olmaktadır ki silolar yapılalı daiha 
ya Ibirkaç sene geçmiştir, 19G1 - 19612 yıllarında 
yapılmıştır. Silolar kâfi derecede takviyesi, sa-
lâmeti temin edilememiştir, yahutta çıok yıllar
ca önce yapılmış, bundan 15 - 20 yıl önce yapıl
mış, tamir ve takviye ihtiyacı hâsıl olmuş kanaati ı 
doğmaktadır. Hallbuki malıımulâlileri olduğu 
veçhile "bu silolar yapım tarihleri itibariyle 
şimdi her hangi Ibir takviyeye, tamire ihtiyaç j 
duyulmayacak durumda olmaları lâzımtgelir. i 
Kaldı ki /böyle bir tamir ve takviye zarureti j 
var idi ise bunun tam mahsullerin ahım zamanı j 
lortaya çıkmaması lâzurrtgelirdi. (Ben kendi dar ı 
Ibölgemden, yani ihâdiseleri yakından Ve (bir i 
adese altında lüp altında tetkik eder /gilbi mü- ı 
şahadem altında 'bulundurduğum Ib'ir ufak iböl- | 
geden, Ankara'nın Ibir kazasından ve oradaki 
silonun durumundan mevzuu açıp ımisal vermek I 
suretiyle cevaplarımı arz 'edeceğim. 

Balâ silosu (hatırımda kaldığına ıgöre, 1954 -
1955 yıllarında yapılmıştır. 111 tbin ton istiap 
(hacmi haddindedir. Tam (mahsullerin alınaca
ğı Temmuz sonlarında ofis şefliğine Ibu siloya 
altı bin tondan fazla hububat alınmaması için 
- yahut 4 bin tondan rakam tam hatırımda kal
mamış - emir gelmiştir. Sebebi de kendilerine 
izah edilmemiştir. Bakiye hububat, silo yapıl
madan evvelki devrede olduğu gibi toprak üze
rine samanlama suretiyle alım yapılmıştır. 

Şimdi, yine muhterem Bakanın verdikleri ce
vaplar - ki, bittabi bu ilgili dairece hazırlanıp I 
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kendilerine takdim edilmiş cevaplardan ibaret
tir - sanki silolara mahsul koymak mahzurlu, 
toprak sahaya alım yapmak daha faydalı gibi 
bir mâna çıkarmak mümkün oluyor. Toprak 
üzerinde yapılan alımda zayiat olmuyor kanaa
tini verir bir cevap lütfettiler. Zayiatın olduğu 
hususu izahtan müstağnidir. Elbette ki toprak
lama sureti ile yapılan alım sahalarına yapılan 
topraklamalarda açıldığı zaman toprağa ve sa
mana mahsulün katışacağı ve altında kalan 
mahsulün, hububatın zayi olacağı muhakkaktır. 
Bu sebeple benim kanaatimce Toprak Mahsul
leri Ofisinin silolar işinde gereken dikkat ve ih
timamı göstermediği, tamir ve takviyelerinin 
zamanında yapılmadığı, diğer taraftan toprak
lama suretiyle yapılan alımlarda zayiat olduğu 
muhakkak olan bu alım işinde mesul olduğu ka
naatindeyim. Muhterem Bakanın cevaplarından 
biri de, «Nakil kolaylığı vardır, yağış mevsim
lerinde gelen mahsulü siloya almak daha fayda
lıdır» şeklinde oldu. Eğer böyle bir zaruret var
sa, siloya alım yapılır, toprağa karışması, heder 
olması önlenir. Bir taraftan istihlâk merkezle
rine nakil yapılır, boşalan kısma yeni mahsul 
alınabilir pekâlâ. Bu bakımdan cevabın tatmin 
edici olmadığı kanaatini arz etmek isterim. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ticaret Bakanı. 

TİCARET BAKANI AHMET OĞUZ (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlarım, kısa cevap ver
miş olmak için cümleler biraz sıkışıktı. Sayın ar
kadaşımı tatmin edememiş olabilirim. 

Konya bölgesinde yüzhin tonluk silonuz var
dır. Konya bölgeniz de 500 000 ton buğday 1,5 
ayda dökülmüştür. Alacaksınız bu malı, nereye 
koyacaksınız, lütfen söyler misiniz? 

Şu halde, Ofisin yaptığı basit, en kısa za
manda, 5 yüz bin ton buğdayı 100 bin tonluk 
siloya sıkıştıramıyaçağma göre, Ofisin tarihin
de yıllarca yaptığı topraklama metodunu ve çok 
iyi netice aldığı bu sistemi elbette ki, tatbik ede
cektir. Yani yağışı en az olan aylarda Temmuz
da, Ağustosta yığınak halinde bunları koyacak, 
yağışın ihtimal haline girdiği anda silolarını dol
duracak ve buna muvazi olarak DDY veya baş
ka imkânlarla bunları istihlâk bölgelerine sevk 
edecektir. Ofisin de yaptığı budur. Bu işle meş
gul olanlar çok iyi bilirler ki, dikkatli ve titiz 
bir çalışma ile yapılan büyük yığınaklar, top-
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rağı kazma, etrafını açma, samanını ve icabında 
toprağını da usulü dairesinde bu yığmağın üze
rine sermek suretiyle muhafaza edilen buğday 
yığınaklarında zayiat yapılmaz. Bu bizim tec
rübemiz değil; tarihin tecrübesi, dedelerimizin 
tecrübesidir. Gönül arzu eder ki, Türkiye'nin 
elinde imkân olsun da, her gün iki ayın içinde 
alabildiği buğdayları silolara ve depolara koya
bilsin. Yani Ofisin tatbik ettiği sistem budur. 

tkinci nokta; ben de temenni ederim, haki
katen Martta, Nisanda, Mayısta oturup da, tak
viyesi lâzımgelen bir silonun takviyesine mah
sulün idrakinden sonra başlanmış ise Ofisin gö
rüşünde, çalışmasında hata vardır, sakatlık var
dır. Tetkik eder, düzeltiriz. Nisanda, Mayısta 
takviye işini ele almayıp da mahsulün idrak edi
lip piyasaya döküldükten sonra bir silonun tak-
viyesiyle meşgul olan o bölgenin âmirleri, mü
dürleri vazifelerinin gerektirdiği icapları yerine 
getirmiyor demektir. 

Arkadaşımla hemfikrim. Burada iki ayrı 
mevzu var. Dikkat nazarlarını çekerim : Birisi; 
yıllanıl geçmesiyle bir oturmadan mütevellit si
loların takviyesi var, bir de silolardaki hatalar
dan, yanlış imalâttan dolayı birtakım inşaata 
lüzum görülen hususlar vardır. Cevabımda arz 
ettiğim üzere, bir kısım inşaatın bu noksanlık
ları adalete intikal etmiş, mahkemede uğraşıyor
lar. Bir kısmı da devri olarak, siloların bakımı
nın bir neticei tabiiyesi olarak, yapılması lâzım
gelen hususlardır. Bunu birbirinden ayırmak lâ-
zımgelir. 

BAŞKAN — Sayın İmirzalıoğlu. 

İBRAHİM İMİRZALIOĞLU (Ankara) — 
Evvelâ Sayım. Bakanın: taahhüt ve teminat ma
hiyetinde olan son sözlerinden dolayı kendile
rine teşekkürlerimi arz ederim1. Taımirait işinin 
vaktinde ele alınmaması, zaten sorunun istih
daf ettiği gaye budur. O bakımdan maksat hu
sul bulmuştur. Ancak, Sayın Bakan 'buyurdu
lar ki; «beşyüzbin ton mahsulü yüzbin tonluk 
siloya nasıl sıkıştıralım?» Böyle bir şey zaten 
bahis mevzuu: değildir. Yüzbin' tonluk siloya 
yüzbin ton mahsul .konduktan sonra artanı sa
haya alınır. Bu tabiî ve 'zaruridir, buna bir 
diyeceğimiz yok. Ben zatıâlilerine misal arz 
ettim. Bâlâ'da 11 bin tonluk siloya; 4 - >6 bin 
ton .mahsul konmuş, Kulu veya Cihanbeyli için 
hiç mahsul konmamıştır, seklinde istihbaratım 
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var. Bunlarla Bakanlık' olarak nneşiguıl olun. 
sun, mesulleri varsa haklarında gereken ka
nuni muamele yapılsın, idi istirhamım. Maksat 
husul bulmuştur. Kendilerine teşekkür ederim. 

(BAŞKAN — Koru cevaplandırılmıştır. 

52. — Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalı-
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 soru önergesi ve 
Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un sözlü cevabı 
(6/680) 

BAŞKAN — Sayın İmirzalıoğlu ? Burada, 
Sayın Ticaret Bakanı? Burada. Soruyu okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına. 
Aşağıdaki sorumun .Sayın Ticaret Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygı ile rica ederim. 

7 .8 .1963 
Ankara Milletvekilli 

İbrahim İmirzaıboğlu 

1 486 000 000 (birbuçuk milyar) liralık çift-
. çi borçlarının tasfiyesi ve memleket kalkınma

sının başlıca; gereği ve işareti olan çiftçi 'kal
kınması için; 7 - 10 yılda bir idrak olunan 
iyi mahsulün süratle ve değer pahası ile satıl
ması ve böylece piyasamın cani anım ası gerektiği 
halde, Toprak Mahsulleri Ofisi Teşkilâtının 
bu 'olağanüstü günlerde normal mesai yapma
ya, kalkışması ve üstelik ödemelerin geç ve 
düzensiz yapılması piyasayı durgunlaştırmakta, 
icra takibi altında bekleme 'gücü tükenilmiş çift
çi, malını serbest piyasaya arz etmekte ise de 
bu. sefer de kredi darlığı yüzünden özellikle 
un ve ekmek fabrikalarınım peşin alını takat
lerin düşüklüğü, bilhassa zayıf ve fakir çiftçi
nin elimdeki yetmişüe kuruş değerindeki mah
sulünü (buğday unundan1 mamul maddelerin 
fiyatlarında bir düşme olmaksızın) altmışyedi 
kuruşa kadar düşen bir fiyatla elden çıkar
masına sebep ve âmil olmaktadır. 

Hasat sonuna kadar tatil günleri dâhil her 
gün saat 7 ilâ 20 arası alım, yapıldığı ve alım 
bedelleri Ofisçe günü gününe ödendiği, özel 
alıcılara kolay kredi sağlandığı takdirde mah-
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sulu değer pahasını, bulacak çiftçinin borç öde
me kabiliyeti artarak fuzuli icra takibi mas
rafımdan kurtulacağına göre; bu önergenin ve-

__ rilm.'6sinden önce ve sonra : 
1. T. ıM. Ofisi lalım merkezleri mesai gün 

ve saatleri, 
2. lOf.is aılunı 'bedellerin .günübirliğine öden

mesi, 

8. Tüccara kredi, 
konularında lallınmış ve alımacak tedbirlerin ne
ler olduğunun, piyasada ferahlık yaratması yö
nünden, 

4. ivedilikle basın ve radyo yoliyle bütün 
yurda duyurulımasiının, 

Düşünülüp düşünülmediğinin sözlü olarak 
cevaplandırıılmasını, her hangi bir sakınca gö-
rülmüyorsa mevcut ve aJlımacak ilk tedbirlerin 
tarafıma yazılı alarak bildirilm'esimi saygı ile 
rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakam, buyu
runuz, 

TİCARET BAKANI AHMET OĞUZ (İstan
bul) —• Muhterem arkadaşlar; malûmunuz ol
duğu üzere, 1963 yılında Ofis, tasar! lyamadığı 
bir miktara baliğ olan hububatı mubayaa et
mek zorunda kaldı. Geçen senenin 637 bin 
tonluk mubayaasına karşılık, % 65 fazlası ile 
1 milyon 42 bin ton hububat almak zorunda , 
idi. 

Yine takdir edersiniz ki, bizim gibi zirai 
ve fakir memleketlerde mahsûlün idraki ile 
dökülmesi, kısa zamanda olur. Çünkü, istih
sal eden pazara koşar ve kısa zaman içinde 
mahsûlün paraya çevrilmesi zorunda kalınır. 
İşte Toprak. Mahsûlleri Ofisi geçen yıla naza
ran, yüzde 65 artışı ifade eden ve Ağustosla, 
Eylül ayları içinde yığınak halinde galen 
bu buğday dökümünü kaynaklariyle karşıla
mak durumunda oldukça müşkülât çekti. Hü
kümet, Ofise para bulma gayreti içinde'gün
lerce çalıştı. Emisyona müncer olmıyacak kay
naklar taharrisine başvurdu, birtakım kombi
nezonlarla bankalardan kredi tedarik etmek 
yoliyle, bu mahsulün karşılığını sağlıyabildi. 
İşte bu bir ay, 30 gün, 35 gün devam ettiği 
«söylenebilecek olan devrede hızlı bir mubayaa 
imkânsızdı. 

Bu arada "arkadaşımızın da işaret ettiği 
(gibi, bâzı mıntakalarda hububatın hdr kısmı 
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dış piyasalara doğru aktı. Bu arada, münfe
rit hâdiseler halinde de olsa, itiraf etmeli
dir ki, fiyatlarda -birkaç kuruşluk düşük 
alış - verişler oldu. 

Şimdi, bu fiilî seyir karşısında kısa zaman
da çok mal alma durumunda olan Ofisin, 
birbirini takibeden yüzlerce kamyonun ve bir 
günde 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon para 
tediya eden bir bölgenin, bir müdürlüğün, bir 
ajansın, elbetteki aksum hesaplarının kapatıl
ması, kasasının hesabının yapılması ve hafta 
sonunda bunların toplanıp cetvellerinin çıka
rılıp ilgili makama gönderilmesi kasalarının 
da neticelerinin kontrol edilmesi zaruri idi. 

Bu itibarla, Toprak Mahsulleri Ofisi erken 
çalışmayı esas almak suretiyle, Cumartesi, 
Pazar günleri bu yıl buğday mubayaası siste
minden vazgaçti. Çünkü, öbür yandan, Toprak 
Mahsulleri Ofisi, bu kısa devrede de olsa, bu 
gibi mubayaalardan dolayı, bir hesaba göre 
2 milyon, bir hesaba göre de 3 milyon lirayı 
aşan bir de fazla mesai ödemek mecburiye
tinde kalıyordu. 

Bir teeşkkül ki, hem senede 40 - 60 milyon 
lira mutlaka zarar etmesi mukadder ve bu 
zararı Türk köylüsü, Türk Devletinin yüksek 
menfaatleri için yapmak durumuna sokulu
yor, diğer taraftan da Devlet İktisadi Te
şekkülü olarak, zarar eden teşekkül olarak 
«karşımda arzı endam ediyorsunuz» diyerek 
tenkidlerle karşı - karşıya kalıyor .Bu iki ana 
görüşün arasında kendisine bir yol bulmak, 
istikametini seçmek durumunda idi. İşte Top
rak Mahsûlleri Ofisi bu yıllardan sonra - evet 
kâr kastı ile değil, fakat iktisadilik hüviye
tini iktisabetmek zaruretine inanmış buluna
rak ve artık kendisine tahmil edilen tek ta
raflı yüklerden kaçınılmak zaruretini de göz 
önünde tutarak, dolayısiyle milletin sırtına 
senede 60 milyon liralık zararı yüklememek ama-
ciyle bu gibi tedbirleri, kademeli de olsa, ya
vaş yavaş almak lüzum ve zaruretini duymuş 
bulunmaktadır, arkadaşlar. 

Binaenaleyh, sayın arkadaşımın haklı olarak 
öğrenmek istediği ve telâfisini arzu ettiği, 
bugün için bir mazi olan, bugün için bundan 
dolayı bir şikâyetimiz bulunmıyan, hâdise
den dolayı öğrenmek istediği noktaları, düne 
raci hususlariyle şöylece telhis etmek müm-
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kündür- : Bu 1, 1,5 aylık umulmıyan döküm 
karşısında Ofisin malî kaynakları ve Devletin 
imkânları aynı çapta yetişmedi, yetişemezdi. 
Bunu üç *ay içerisinde yaydık ve böylece öde
dik. Bu arada dışarıya vâki bâzı satışların 
haddizatında daha birkaç kuruşluk düşük fi
yatlarla olduğu kabul edilebilir, müşahade 
edilmiş olabilir. Fazla mesai iç bünyedeki ça
lışmaların tabiî bir neticesine atfedilebileceği 
gibi, aynı zamanda 2 - 3 milyonu aşacak bir 
fazla mesaiye de atfetmek zarureti mevcut. 

Bugün için Ofisin borcu mevzuu'bahis değil
dir. Geçmiş aylardan mütevellit, bâzısı 300 bin, 
bâzısı 200 bin, 150 bm liralık, buğday tevdi edip 
de, param bankada duracağına sizde dursun di
yenlerin 3 - 5 yüz bin lirası beklemiş olabilir. 
Bunu, bir borç telâkki etmek yerinde olmaz ka
naatindeyim. Ümit ve temenni olunur ki, Ofis, 
bu seneki aldığımız yeni reeskont imkânı ile ve 
gelecek sene inşallah memleketin daha fazla 
mahsul imkâniylc karşı karşıya gelir ve yine 
-aynı dertlerle daha çok karşıkarşıya bulunulur 
ve aynı şikâyetleri inşallah burada tekrarlarız. 

BAŞKAN — Sayın Imirzalıoğlu. 
İBRAHİM IMİRZALIOĞLU (Ankara) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, şüphesjz aktüali-
tesi geçmiş olduğu için mesele aynı hararetini i 
muhafaza etmemektedir. Şükredilecek bir cihet 
de; sayın Bakanın sözlerinin sonunda bağladık- j 
lan gibi, bugün artık Ofisin bir borcunun mev-
cudolmaması, müstahsilin mahsul bedellerini ta
mamen Ofisten tahsil etmiş bulunmasıdır. 

Ancak Sayın Bakanın bir beyanlarına iştirak 
etmek mümkün değildir. 1 - 1,5 aylık zaman 
içinde umulmıyan dökümü malî yönden karşıla
mak mümkün değildir, diye buyurdular. Bu 
umulmayan bir vaziyet değildi muhterem arka
daşlarım. Senenin gelişi, tamamiyle belli idi. 
Türkiye'de, hiçbir zaman diyeceğim, kendim id
rak edebildiğim ve öğrenebildiğim müddet, yıl
lar ve emsaller içinde görülmemiş derecede be- I 
reketli yağışlar oldu. Tâ Haziran sonuna kadar 
yağmur yağdı. Kuraklık faktörü kalmayınca, I 
mahsulün iyi olacağı her haliyle belli idi. Zaten I 
Devlet ve Hükümet idaresi de; memleketin se- I 
lâmetinin ancak bol bir mahsul idrakine bağlı I 
olduğu ve her şeyin inşallah bol bir mahsul id- I 
rak edilirse düzeleceği temennisi, devamlı ola- I 
rak izhar edilirdi. Gerek basında, gerek resmî I 
beyanlarda, mahsulün gayet iyi olacağı her ha- | 
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! liyle belli idi. Efkârı umumiyede ve hattâ diye

bilirim ki, bu işi bilmek imkânına sahibolan biz
lerde bile bir istikrar tedbirleri mevzuunun 
mevcudiyeti bilinmemekte idi. istikrar tedbirleri 
icabı, Ofis ancak kendi parası ile 250 milyon li
ra civarında bir alım yapmak takatinde, 4 Ağus
tos 1958 istikrar tedbirleri cümlesinden olarak 
bu salâhiyetleri takyit ve tahdidedilmiş durum
da idi. O sıranın heyecanlı ve aktüel ihtiyaçları 
'karşısında yapmış olduğumuz temaslar neticesi 
biz bunu öğrendik. Fa'kat, bunu efkârı umumi-
yeye intikal ettirmek bir hayli zaman kaybına 
sebeboldu. Vatandaş Devletin kendisine betahsis 
müşkülât gösterdiği kanısına sahiboldu. 73 ku
ruş verdi mahsule ama bunu bu fiyattan alma
mak ve piyasayı düşürmek için müstahsili Ofis
ten kaçırmak ve piyasada daha ucuza gitmesini 
temin etmek istiyor, dedi. Ve daha burada tek
rarında fayda, görmediğim hattâ mahzur gör
düğüm bir sürü rivayet ve propaganda aldı yü
rüdü. Vatandaş Ofise götürdüğü mahsulünü sa
tamaz oldu. Başka yıllarda fazla mesai yapan 
değil, mesai saati içinde dahi - tâbiri amiyanesi 
ile arz ediyorum - sinek avlıyan Ofis memurları 
vardı. Geçmiş yıllarda zannediyorum ki, 1962 
yılında mesmuatım şayet doğru ise Ofisin bütün 
Türkiye'de 17 bin ton bir alımı yahut 50 bin 
ton bir alımı mevcut idi. Bu yıllarda fazla mesai 
ödüyordu Ofis. Halbuki şimdi kendi işaret bu
yurdukları veçhile 1 milyon 42 bin ton mahsul 
alınırken fazla mesai kalkıyor, Cumartesi, Pazar 
mesaileri kalkıyor. Bunun mantıkla, ihtiyaçlar
la, zaruretlerle izah edilir bir ciheti yok. Bir ba
kıma bununla frenlemek istiyor alımı. Ancak bu 
şekilde izah edilebilir idi. Ancak bidayette de 
arz ettiğim gibi bu umulmıyan bir vaziyet de
ğildi. 

Hükümet etmek odur ki, hâdiselere takaddüm 
etmek, evvelden tedbirlerini almak, Devletin ve 
Ofisin imkânları ne ise onu buna göre ayarla
mak. Baştaki; bilhassa ofise satış yapan müstah
silin çoğu büyük çiftçidir, kudretli çiftçidir, 
âleti, edevatı vardır elinde. Bir an evvel hasadı
nı yapar, getirir, Ofise satar. O parasını peşin 
alır. Sona kalan, düvenle süren, yahut başkasının 
biçer - döğeri boşaldığı zaman ancak kendi mah
sulünü hasat ettirebilecek durumda olan fakir ve 
küçük çiftçiler (tedbirsizlik diyeceğim buna, af 
buyursunlar, tam mânası ile tedbirsizliktir) bu 
tedbirsizliğin cezasını, ceremesini çeker. 
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Yine bu tedbirler cümlesinden, sorumda da 

arz ettim zaten, bir diğer hususta bütün sorula
rımın aşağı yukarı üç unsuru vardır: ihbar, ikaz 
ve bir de istifsar, yani öğrenme unsuru vardır. 
Bunların üçü de sorumda vardır, daha evvel bu
rada lütfettikleri bilgilerle Sayın Bakan soruya 
cevaben efkârı umumiyeye arz etmiş bulunsalar
dı bir dereceye kadar bir hafifleme olurdu. Yal
nız bir noktada Meclis fonksiyonunda bir durak
lama ve arıza oldu, soruyu verdiğim tarihle Ba
kanlığa ulaşması arasında bir hayli, onsekiz, on-
dokuz gün kadar, bir müddet geçti. Tabiî Sayın 
Bakanın da burada ifade buyurdukları veçhile 
alım müddeti gayet kısa ve kesif idi. Bu müddet 
içinde gereken tedbir alınır veya almıyor idi, mu
hakkak almıyordu. Ama efkârı umumiyeye ve 
müstahsıla intikal etmediği için çiftçi de bir te
lâş, bir perişanlık, manevi bir eza hali vardı. 
Bunu gidermek için zamanında basın yoliyle, rad
yo yoliyle müdahalelerinde bir fayda vardır. Her 
ne kadar Sayın Bakan, artık Hükümetin bugün
kü durumu itibariyle bir adımını atmış gidici 
durumda iseler de temenni edelim yine ikaz ve 
irşat buyursunlar teşkilâtlarını, önümüzdeki se
nede yine candan temenni edeceğimiz veçhile ve 
inşaallah iyi, bereketli bir yıl olur, tedbirlerini 
şimdiden alsınlar, istikrar tedbirlerini zorlama
dan nasıl yapacaklarsa tüccara kredi temin et
mek suretiyle yine piyasayı tanzim etmek müm
kün olur. 

Bir hususu da yine burada Ticaret Bakanlı
ğının bir ihmali neticesi, arz etmeme müsaade 
buyurun... Mevzuun tamamen içine girmez ama, 
piyasada serbest alım yapan tüccarlardan bir 
kısmı giden yıllarda çok kötü emsal verdiler. 
Çiftçinin malını ufak menfaatler göstererek va
deli olarak aldılar, çiftçiye dalavere yaptılar. 
Bunlardan birisini yakinen biliyorum. Bir da-
laveracı şirket, değirmen, 216 kişinin 8,5 milyo
nunu dolandırdı, iflâs ettim dedi. 

BAŞKAN — Sayın hatip bir dakikanız var. 
İBRAHİM iMlRZALIOĞLU (Devamla) — 

Bağlıyorum efendim, Ticaret Bakanlığı bu hâdi
seye bigâne kaldı. Çiftçi serbest piyasadan ürk
tü. Bu yüzden ofise yüklendi. Eğer geçmiş yıl
lardaki gibi olsaydı yine Ofisin yükü yarı yarı
ya hafifliyecekti. 

Mâruzâtım bu kadar, saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, buyuru

nuz. 
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TİCARET BAKANI AHMET OĞUZ (Istan-

bul) — Muhterem arkadaşlar, gider ayak çok in
saflı ve izanlı bir hakikati yüksek huzurunuza 
sermek istiyorum. Ben, Hükümette mesul bir ar
kadasınız sıfatı ile bâzı hâdiselere şahidim. Bu
nun üstünde 28 sene evvelki Ofis kurulmadan 
evvel, istanbul Buğday işleri Şefliği ve Satış 
Amirliği yaptım. Aileden de bu işleri çok iyi 
bilirim. Zaman geçer nazari mütalâalar, kavli 
mücerrette, kâğıt üzerinde bir yazı gibi kalır. 

Hükümetin o günlerden bu yana katlandığı 
külfet, gece uyumadan, Başbakanı başta olmak 
üzere, Türk köylüsünün buğdayı ne olacaktır di
yerek sabahlara kadar çalışan, her şeyini veren, 
(bunun için her türlü imkâna başvuran faali
yetlerini müsaade (buyurunuz da ben tgider 
ayak bir bakan (olarak sMere aflz (edeyim,. Bi
zin emrettiğiniz, sizin tasavvur ettiğiniz gibi 
vekâlet ve Hükümet Türk mü&talhsılının buğ
day politikası karşısında sırtını <çeviraniş, otur
muş, ihmal etmiş değildir. 1250 ımilylon lira 
ile 1 milyar liralık mal almak marifeti. [Bunla
rı insanın 'hayatında 'bir kere denemesi lâzım
dır. Yüz bin lira ile iki mîlylon liralık işi çe
virebilmiş olmak... Bunun ne demek \olduğunu 
insan o zaman anlar. 'Bir Devlet 250 milyon 
lirası ivar. Bir müessese 1 rmilyar liralık iş 
hacmim devirmek, çevirmek borunda, para 
basmadan! O gün afyton mahsulü çıkimış, 35 
milyon liralık. Türk köylüsünün afyonunu 
alıp stok ediyor, Ibir dirfhem satılmıyor. Arka
dan buğday Ibir milyon ton. Umulmadık mah
sul diyorsunuz. Umulmadık (hesap, mahsul de
ğil. Evet arkadaşlar, sizde hesap edemiyordu-
nulz, arz edeyim, istanbul'da Trakya bölge
sinde geçen sene 41 000; Ibu sene 3 000 noksan. 
izmir geçen sene 3 700, Ibu sene '2 500 noksan, 
Afyon aynı, pazarlık yok. Diyarbakır geçen 
sene 207 000, Ibu sene 140 000. Türkiye küldür, 
tersine düşüş var. Erzurum 63 bin, ıgeçen se
ne, bu sene 40 ibin, düşüş var. iskenderun ge
çen sene 20 bin, bu sene l14 İbin, düşSüş var. Ka
la kala iki yer, Ankara Konya. Il30 İbin, İ300 ibin. 
Konya 106 İbin, 4519 İbin. Acele etmeyin, bunun 
da sebebi var. (Buğday değil; çavdar. Bire 35, 
bire 415. Kim söyledi bunu (bilerek mahsul var
dı diye konuştu da hakikati ifade ettti? Kimse 
bilmiyordu, işte sürpriz lolan bu. Buğdayda de
ğil, çavdarda. Bir "ekmiş 35 almış. 
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'Geçen sene çaıvdar, ıonu da arz edeyim, 50 

küsur bin tion, bu sene 200 ıbin tton. îiş'te sürp
riz Ibu! Türkiye'de maıhsül 'fazla değildir. Me
rak etmeyiniz, övünülecek /vaziyette de de
ğiliz, Ne lolmuş? Zayıf ıtfopraklar, kumlu top
raklara yağmur ıgelımiş Ibire otuızibeş, ıbire kırk-
ibeiş, Ibire elli solmuş. 50 ıbin ton, 1200 ıbin ton ol
muş, *budur fark. Onun üıçin ibu Ibenim diyen 
mütelhassıs denilen insanların da Ibillmediği 
nokta idi bu. Bu Iherkes için sürprizdir. Onun 
için ben Ibir insaf, ibir vefa Ölçüsü olarak arzı 
edeyim ki sizin ıbuyurdulğunuz ığibi yatmuş üze
rinde de alâkadar olmamış da (bu işleri iböyle 
lolmuş. Tamamen isalbetsiz Ibir ıgörlüş arkadaş
lar, Bu sene ıbuğday işi üzerine Vekiller He
yetinin her TDİri başından sonuna kadar para 
(bulmak için, Ofisi, memurları gecesini ıgündü-
ızüne katmış, gece pıostalarda hususi paralar 
götürmek suretiyle köylüye lâzım'gelen (gayre
t i ıgöstetfmişlerdir. Bununla Hükümet iftühar 
edebilir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmiıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Gökhan Evliyaoğlu yok
lar Sayın Evliyaoğlu gprusunun görüşülmesin
de 2 defa bulunmadığı için soruları düşmüştür. 

54. — 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) 

BAŞKAN — Sayın özardaL. Buradalar. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. Sayın 

içişleri Bakanı?.. Yok. 

Bu sebeple sözlü soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

55. — Edirne Milletvekili Fahir Oiritliöğ-
lu'nun, Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık Satış 
Kooperatifi seçim sonucu hakkında Bakanlıkça 
ittihaz edilen kararın mevzuata uygun bulunup 
bulunmadığına dair soru önergesi ve Ticaret 
Bakanı Ahmet Oğuz'un sözlü cevabı (6/683) 
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BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu?.. Buradaİar. 

Sayın Ticaret Bakanı?... Buradalar. Soruyu 
okutuyorum. 

Özü : Trabzon ili Aralık
lı ilçesi Fındık Satış Ko
operatifi seçimlerinde, 
Bakanlık tarafından it
tihaz edilen kararın, 
mevzuatımıza uygun bu
lunup bulunmadığına da
ir; Tioa'rdt B'alkanhğma 
ısözl'ü soru. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı bulunan sorumun Ticaret Ba

kanlığı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

16 . 8 . 1963 
Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu 

Ticaret Bakan 11ğına 
Sözlü olarak cevaplandırılması istirhamı ile 

makamınıza tevcih ettiğim aşağıda yazılı sorumu 
sorabilmek için; sorumla ilgili bulunan konuyu 
hulasaten tasrih etmek lüzumunu hissetmekteyim: 

Trabzon tli Aralıklı İlçesi Fındık Satış Koo
peratifinin yıllık mûtat kongresi 19 Aralık 1962 
tarihinde yapılmıştır. 

İş bu kongrede : 

A) Tüzük gereğince; 1. İdare kurulu se
çimi, 2. Hakem kurulu seçimi, 3. Fisko Birli
ğine gidecek delegeler seçimi, 4. Murakıpler se
cimi. Olmak üzere dört ayrı kurul seçiminin ya
pılması iktiza etmektedir. 

Genel. Tüzük gereğince : Sadece İdare Kuru
lunun yarısı, o kongre içerisinde ve diğer yarısı 
ise, mütaakıp kongre içerisinde seçilmiş olunacak-
J ardır. 

9 Aralık 1962 tarihli toplantıdan daha evvel
ce verilen ve 149 ortakçının imzaladığı bir öner
gede yazılı bulunan (İdare Kurulu üyelerinin ta
mamının değiştirilmelerini talebini hâvi) düşünce 
veçhile kongrede hareket edilerek, İdare Kurulu 
seçimlerinde dört üyenin tamamının da, değişti
rilmesi yoluna gidilmiştir. 

Bu hususta : Kongre sırasında, her hangi bir 
önerge verilmemiştir. Gündem değişikliği de ya-
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pılmamıştır. Aynı zamanda böyle bir seçimi yap
maya, Ana Sözleşmenin 26 ncı maddesi de mâni
dir. 

Bu konulara dayanılarak, îdare Heyeti seçi
min tamamının birden değiştirilmesine karşı, Ba
kanlık nezdinde itiraz edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı verdiği cevapta: 
(Genel kurul her şeye hâkimdir. Mademki ge

nel kurul üyeleri dört kişinin isimlerini yazıp 
sandığa atmışlardır. Bu dört kişinin seçimini iste
miş sayılırlar. Bu itibarla seçim meşrudur.) Mü
talâasında bulunmuştur. Yapılmıyan diğer üç ku
rulun seçiminin yapılmasını da emretmiştir. 

B) Bakanlığın bu direktif ve hukukî içtiha
dı üzerine; Mayıs 1963 tarihinde toplanılan Ge
nel Kurul : Bir yandan ilk kongre sırasında ya
pılmamış kurulların seçimlerini ikmal ettiği gibi; 
diğer yandan da, Genel Kurula verilen bir öner
geye uyularak; gündemi değiştirmiş ve idare ku
rulu seçimlerinin yenilenmesini karar altına al
mıştır. 

îkinci olarak yapılan bu kongre sırasında ya
pılan, idare kurulu seçiminde binnetice bakanlı
ğın hukukî içtihadına dayanılarak, Genel Kurul 
tarafından mevcut idare kurulu üyelerinin hepsi 
değiştirilmiştir. Ve mevcut seçime tekrar itiraz 
edilmiştir. 

Bakanlık bu sefer ayrı bir hukukî görüşü be
nimseyerek, Tüzüğün 26 ncı maddesinin açık hük
mü karşısında idare kurulunun tamamının değiş
tirilmesinin kabul olamıyacağını ve esasen fevka
lâde olan bu toplantıda seçim dahi yapılamıyaca-
ğinı bildirerek mevcut seçimi 47 gün sonra boz
muştur. 

Tasvir ettiğimiz bu hâdise ile ilgili bulunan 
suallerimi arz ediyorum : 

1. Hâdisenin cereyan tarzı yukarda arz etti
ğim şekilde, mi olmuştur?. 

2. Genel Kurulun ikinci toplantısı fevkalâde 
bir toplantı mahiyetinde midir?. Yoksa birinci 
toplantıda, idare kurulu seçiminden gayrı teşek
küllerin de seçimlerinin yapılması suretiyle bahis 
konusu olduğundan, bu bakımdan alelade normal 
bir toplantı mahiyetinde midir?. 

3. Bakanlığın birinci bozma kararının hu
kukî mesnedi Ticaret Kanununun 316 ncı madde
si olduğu halde; ikinci bozma kararının mesnedi
ne niçin Ticaret Kanununun 316 ncı maddesi mes
net olarak ittihaz edilmemiştir de hususi hükmü 
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taşıyan Ana Sözleşmenin 26 ncı maddesine daya-
nılmıştırf. Bu suretle : iki bozma kararı arasında 
hukukî içtihat bakımından bir tezat mevcut değil 
midir?. 

4. Toplantı olağanüstü sayılsa dahi : Bu ma
hiyetteki toplantılarda gündemin değiştirilmesine 
mâni olan ne gibi hukukî hüküm mevcuttur?. 

5. Ana Mukavelenin 25 nci maddesine göre : 
Bu kabîl itirazları Ticaret Bakanlığının 30 gün 
zarfında bozması halinin Genel Kurulda verilen 
kararlar kesinleşmiş sayılacağına nazaran : 47 gün 
sonra Bakanlık tarafından verilen bozma kararı 
hukukan muteber midir?. 

6. Hâdisede, Ticaret Bakanlığı zaviyesinden 
bir hata ve kanunsuzluk yapılmış mıdır?. 

Bu hususların sözlü olarak cevaplandırılması
nı saygılarımla rica ederim. 

Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI AHMET OĞUZ (İstan

bul) — -Muhterem .arkadaşlarım, Sayın Giritli-
oğlu'nun tetkiklerinde titiz .davranan tabiatını 
'bildiğim için benden evvel başla>mış ve bitmiş 
olan bu hâdisede objektif ve işin püf noktaları
nı tesbit etmeye müteveccih bir mesaimi has
retmiş 'bulunmaktayım. Sözlerime başlataadan 
evvel şunu kısaca arz edeyim ki, Karadeniz 
bölgesinde ve 'bilhassa kooperatif teşekkülleri 
ve kongreleri .münasebetiyle cereyan eden bü
tün muamelelerin içinde, altında hizipçilik ve 
maalesef partizan gruplaşmaların tesiri daima 
yatmakta ve Ticaret Bakanlığına geldiğim gün
den beri bu bölgeye ait işlerde kooperatif işle
riyle ilgili bütün muamelelerde bu müşkülât 
Vekâletimizin faaliyetlerini âdeta zorlamakta ve 
baskı altında 'bulundurmaktadır. Buna rağmen 
tetkiklerimizi objektif ölçüler içinde yürüterek 
şu neticeye vardık. Araklı Tamın. iSatış Koo
peratifi genel kongresini toplamış,, bir gündem 
hazırlamış, gündemin 7 nci maddesinde idare 
heyetinin seçimi bahis mevzuu. Tüzüğünün 
26 ncı maddesine göre, idare heyetinden 4 tane
sinden ikisinin yenilenmesi lâzım. Fakat bu ge
nel kongreden evvel, adedi iyice .aktonıd'a değil. 
ya 194, ya 149 genel kongre üyesi, idare he
yetinin tümünün yeniden seçilmesi hususunda 
da müracaatta .bulunmuş. Gündemde koopera
tifin idare heyetinin seçimi madde olarak mev-
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cut. 194 kişilik ıgenel kongre âzam idare he
yetinin tümünün yenilenmesini, seçilmesini de 
<arzu etmektedir. 

Kongre kıikadeder ve dört kişilik yeni idare 
heyetini seçerler, yenilerle ('hepsini) ilik gün
demde 4 ten iki tanesi seçilmek lâzımıgelirken 
«Kongre gündemine hâkimdir.» görüşü muvace
hesinde, bu idare heyetinin yeni baştan seçil
mesi arzusu hâkim olur ve binaenaleyh bunun 
hepsini yenilerler. Netice Ticaret Bakanlığına 
gelir, tetkik ederler. Tetkikin .neticesinde 
tüzükte 26 ncı maddede 4 idare heyetinden 
ikisinin seçilimesi gerekir demiş olmasına rağ
men gündemine hâkim olan genel kongre bu 4 
kişinin hepsini yeniden seçerse salâhiyetini 
kullanmış addedebilir mi, addedemez mi? Bu-

. mı tüzükte ararlar bulamazlar. Tüzükte (Genel 
kongre gündemine hâkimidir.) Dördünü birden 
yenilemiş, tüzükte bu hallerde re tatbik edilir, 
müracaat etmişler, başka bir madde bulam'a-
mışlar. Ticaret Kanununun 489 ncu maddesi 
delaletiyle 316 ncı maddesi hükmüne göre, 
Bakanlığın hukuk işleri müşavirliğinin mütalâ
asını da almak suretiyle, bunu tasdik ederler. 
Birinci safha burada kapanıyor. Ama bunların 
seçmeleri lâzım'gelen başka vazifeler de vardır 
Bunları seçmezler. Bu sefer Ticaret Bakanlığı 
bu seçil'miyen kimselerin de seçilmesi için kon
grenin ak/dedilmesini taJİebeder. 2 nci kongre 
toplanır, 2 (nci kongrenin gündeminde o seçimi 
yapılmıyan arkadaşları, muayyen vazifeleri1 yap
mış 'olmak için toplanan kongrenin gündeminde 
(yeniden idare heyeti seçimi) diye bir şey yok
tur. Alelade 'bir idare heyeti, eskisini tamam-
1 amale üzere. Ne olur, ne olur; 11 kişilik bir 
takrir verirler. Onlar gündeme yeniden idare 
heyetinin seçimini koydururlar. Yeniden idare 
heyetinin1 seçimini koydurunca bu sefer yem 
bir dört kişilik idare heyeti seçerler ve Vekâ
lete gönderirler. Vekâlet, tüzüğün 26 ncı mad
desine göre gündemde bulunmayan yeni bir 
idare heyeti seçimi mevzuu olduğu için, bu 
kere tüzükte de sarahat bulunduğu için o mad
deyi ele alır ve bunu tasdik etmez. 

Şimdi, sayın arkadaşımız, Ticaret Bakanlığın
dan sorduğu ana fikri bu vesile ile öğrenmiş bu
lunuyor. Mamafih mesele bugün ilk seçimdeki 
itiraz üzerine Şûrayı Devlete intikal etmiştir. 
Yani bu mevzu dosyası ile birlikte Şûrayı Devle
te intikal etmiştir. Şûrayı Devlette tetkik edile-
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! rek, mahkemesi yapılacaktır. Arzu buyururlar

sa arkadaşım bir kere daha tekrar edeyim: Bi
rincisi seçimde idare heyetinin seçiminin, velev-
ki iki kişiye münhasır olarak, gündemde bulun
muş olmasından dolayı, genel kongre gündemine 
hâkim olduğu için, 194 kişilik bir teklifle idare 
heyetinin hepsini yenilenmiş olmasına rağmen 
onu reddetmek salâhiyetini kendinde göremiyor, 
tüzükte de sarahat bulamıyor ve Ticaret Kanu
nuna bakıyor. Ticaret Kanununun 489 ncu mad
desinin delaletiyle 316 ncı maddesinde mesnet 
buluyor. Hukuk müşavirinin beyaniyle bunu 
tasrih ediyor. Yapabilir, gündemine hâkimdir. 
İkincisinde seçilmemiş üyeleri itham edecek. Gün
demde yok, fakat bu kere kendileri 11 kişilik 
takrirle o zaman gündeme soktukları için Tü
züğün 26 ncı maddesine uymadığından bu sefer 
onunla muamele etmek durumuna giriyorlar. 
Çünkü evvelâ tüzük var ortada. Şimdi mesele 
de Şûrayı Devlete gitmiş benim bu tarafsız gö
rüşüm dediğim, Bakanlığın mesuliyeti, muvak
kat de olsa, halen üzerimizde... Beni ruhan se
lâmete ulaştıran nokta şudur ki, şu o mu doğru, 
bu mu doğru? Dedim ki, «Altında particilik ya
tıyor bunun da...» Bilirsiniz, grup ve hizipçilik
tir bu mileti bu memleketi batıracak olan; o da 
yatıyor bunun altında. Bunun gibi 20 tane misal 
veririm. Bu kooperatiflerde dosyalarım hazır. 
Efendim Şûrayı Devlete intikal ettiği için hu
zuru kalb içindeyim. Elbette en iyisi oradan çı
kacaktır. Arkadaşıma başka verecek mütemmim 
bilgim yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu, buyu
runuz. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Muhte
rem arkadaşlarım, çok karışık bir meseleyi basit 
sorular halinde Meclise getirebilirdim, fakat ve
rilecek cevap da basit olabilirdi. Daha doğrusu 
tahkikatı basit yapılabilirdi. İsabetli hareket et
mişim, etraflıca izah ettikten sonra sorumu, mad
de madde Bakanlığa hitaben sorduğum için Bakan
lık da gereken ehemmiyeti vermiş ve bu ehemmi
yeti ile mütenasip cevapları burada ifade ettiler. 
Sayın Bakan ciddî bir surette meseleye eğilmiş, 
buna bütün kalbimle inandım. Benim için lâzım 
olan en mühim konu bu idi. İdare daima hata 
edebilir. İdarenin başındaki makam hakikaten, 
liyakatle hataları tashih için gayret gösterdiği 
takdirde mesele mühim çapta hallolmuş demek-
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tir. Ve Bakan aynı zamanda Meclise karşı say
gılı bir insanın yapabileceği her türlü faaliyeti 
göstermiş bulunmaktadır. Benim zaviyemden 
en mühim konu bu konu olduğu için meseleyi 
büyük çapta halledilmiş gözüyle görüyorum. Hu
zurunuzda kıymetli Ticaret Bakanımıza teşekkür
lerimi bilhassa belirtmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanın et
raflı izahatı ye benim detaylı sorumdan sonra, 
meseleyi huzurunuzda tekrar teferruatı ile an
latmak saygısızlığında bulunmıyacağım. 

özetle şunu ifade edeyim; bir iddia ile orta
ya çıkıyorum: Hâdisede sureti katiyede particilik 
vardır. Kanun hükmü kitaba uydurulmak için 
kullanılmış bir buluş. Aslolan filân veya falan 
partinin görüşlerini, adamlarını hâkim kılmak, 
bunu değerli Bakanımız da ifade ettiler. Bu, bir 
yaradır. Bu yaraya değil mi ki, Ticaret Bakan
lığı parmak basabilecek bir kudrettedir, yine dâ
vanın mühim kısmı halledilmiş demektir. 

İkinci nokta;. Ticaret Bakanlığının. Trab
zon'daki mümessili kelimenin tam mânasiyle bir 
partinin adamıdır. 'Ticaret Bakanlığının işleri
ni tedvir ederken objektiflikten ayrıldığı iddia
sını buraya misalleri ve hukukî sebepleriyle 
getirmek kararındayım. Hâdise Danıştaya in
tikal etmiştir. Bana düşen vazife, Danıştayın 
noktai nazarını beklemektir. Hata etmiş ola
bilirim, ben mahallinde bu meseleyi tetkik 
ederken kendi hukuk fikrime göre, kendi gö
rüşlerime göre ve nihayet biraz da tek taraflı 
dinledim, hâdisede tamamiyle bir parti namına 
hareket eden bir memurun tasarrufunu gör
düm. Ama yanılmış olabilirim. Bir iddia ile 
ortaya gelmiş olmama rağmen madem ki, mesele 
Danıştaya intikal etmiştir, belki Danıştayda be
nim söyleyeceklerimin dışında bir karar vere
bilirler. Bu takdirde benim sözlerim, tama
miyle mesnetsiz duruma düşer. Bu itibarla, 
meseleyi bu suretle Meclise getirmiş olmama 

^rağmen, Danıştaya intikal ettiği için bu hu
susta fazla bir mütalâada bulunmıyacağım. 
ümit ediyorum ki ; Danıştay, eğer haklı değil 
isek iddiamızı da tashih edecektir. O takdirde 
bir temennim vardır, peşin temennimi arz 
edeyim : Ticaret Bakanlığı Danştaym verdiği 
karara göre meseleye eğilsin ve gerekirse bir 
müfettiş kanalı ile durumu tahkik ettirsin-
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I 1er. Sayın Bakana, gösterdiği ilgiden dolayı 

tekrar teşekkürlerimi arz ederim. 

56. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, 
j Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık - Tarım Sa~ 
J tış Kooperatifi seçim sonuçları hakkındaki soru 

Önergesi Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un sözlü 
cevabı (6/712) 

BAŞKAN —• Sayın Dikmen, zatıâlinizin 
beyanına göre, gündemde sözlü sorular kısmı
nın 83 ncü sıra numarasında zatıâlinizin de bu 
konu ile ilgili sorunuz mevcut. İsterseniz bu 
birleşimde görüşmek mümkün olabilir; ister
seniz daha ileride ayrıca zatıâlinize cevap ve
rilmesini istiyebilirsiniz. Hakkı ihtiyar size ait. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Şimdi, 
görüşebiliriz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun o halde. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Efendim, 
benim sorumda, ayrıca bir iki teferruat bu
lunduğu için, müsaade ederseniz Vekil Bey
den sonr^ arz edeyim. 

BAŞKAN —• Vekil Bey görüşlerini beyan 
ettiler. Başka mahiyette ise sonra görüşül
sün. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Aynı ma
hiyette, fakat bâzı teferruatları da havi. 

BAŞKAN — O halde sizin sorunuzu okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
tavassutunuzu rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Ekrem Dikmen 

Trabzon ili Araklı ilçesi Fındık - Tarım Sa
tış Kooperatifi seçim sonuçları hakkında Ba
kanlıkça ittihaz edilen karar mevzuata uygun 
mudur 1 

Uygun ise Vekâletçe mezkûr Kooperatifin 
Müdürü hakkında kanunsuz ve usulsüz. par
tizan hareketlerinden dolayı ne gibi bir muame-
leyo tevessül edilmiştir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ayrıca cevap 
vermek lüzumunu hissediyor musunuz bu mev
zuda? Sayın Ekrem Dikmen'in de bu konu ile 
ilgili Sayın Fahir Giritlioğlu'ıran sözlü so-
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rusunda mündemiç, olan hususlarla ilgili sua
lini okuttuk. Kendi arzuları üzerine birleşti
riyoruz. 

TİCARET BAKANI AHMET OĞUZ (İs
tanbul) — Efendim, söyliyeceklerime ilâve ede
cek bir şeyim yok. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikmen. Bakan 
aynı beyanlarını tekrar etmek istememektedir. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; kıymetli Ticaret 
Vekili Ahmet Oğuz beyden evvelki Ticaret Ve
kili zamanında hâdise cereyan etmişti. Ve şim
diki vekilin ifade ettiği gibi kooperatif seçimle
ri bilhassa Doğu Karadeniz mıntıkasında altın
da hizipçilik değil, particilik yatmaktadır. Hi
zipçilik olsa belki bir partinin mensupları ara
sında olur. Bu kaza öteden beri bir partinin ka
hir ekseriyetle umumi seçim, kooperatif seçimi 
v.s. yi kazandığı bir kazadır. 21 Mayıs'dan son
ra, kazada seçimle gelmiş idare heyetinin vazi
fesine son verilmiştir ve bu suretle partizanlık 
biraz daha alevlendirilmiştir ve 2 senelik bir ge
çişten sonra yeniden bu umumi seçime gidilmiş
tir kooperatifçe. 203 numaralı kooperatifin seçi
mi için ilân yapılmış ve 9 Aralık benim bildiği
me göre, suali verdiğimden beri epeyce zaman 
geçmiştir. 19 Aralık değil de, 9 Aralık tarihinde 
seçimin yapılması için kooperatifçe ilân verilmiş
tir, ancak iki üyenin seçilmesi diğer iki üyenin 
ise kalması istenmiştir. Fakat dört üyenin seçi
minin yapılması için ortak yekûnunun onda bi
rini geçmek üzere ortaklardan müracaat vâki 
olmuş ve seçim yapılmıştır. Bu seçimin yapıldığı 
günden bu yana bütün aksaklıkların vebali bu
radaki Ticaret Bakanlığının temsilcisi olan koo
peratif müdürü arkadaştadır. Bu mıntakaya ge
len memurlar, bilhassa kooperatif müdürlüğü va
zifesini ifa edenler, hangi parti mensuplarının 
ikbal devri olmuşsa, saadet devri olmuşsa o par
ti mensuplarına «Trak» diye yaslanmıştır. Ve 
huraya gönderilen Ticaret Vekâleti müfettişleri
nin tetkikleri sırf, kooperatif mevzuatının nok
san, girift, karmakarışık olmasından dolayı esaslı 
bir tahkikat yapamamışlardır. Bu eskiden beri 
böyle olmuştur; yalnız Araklı Kooperatifinin se
çimlerine yapılan itirazlardan dolayı değil. Ya
ni bu arada şunu zikretmek isterim ki, Ticaret 
Vekâleti, 'kooperatifleri mevzuunda, tüzüklerde, 
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nizamnamelerde ve alâkalı kanun maddelerinde 
•birçok değişiklikler yapmak, ve hu işi bir esas 
bağlamak zorundadır. Bakın şimdi kooperatif 
müdürü ne yapıyor? Ama, bunu söylerken par
tizan zihniyetle konuştuğum kabul edilmesin, is
tirham ediyorum. Hangi partinin ikbal devresi 
ise onun adamlarına yaslanıyor dediğim için 
partizan bir gaye ile konuşmuyorum. Dört üye 
yenilenecek. Bunların müracaatlarını kazadaki 
Halk Partisi başkanı kooperatifin başkanıdır, 
idare heyetinde âza arkadaşları vardır. Onlara 
yaranmak için bu teklifi reddetmiştir, muhtelif 
yollardan kabul etmemek istemiştir. Ben şahsan 
parti mevzularında öteden beri teşkilâtlarda da 
çalışmiışımdır, biliyorum bunları.. Neticede genel 
kurul gündeme hâkim olmuş kâfi adette ortak 
müracaat ederek mevzuu gündeme aldırmış ve 
sebebolarak da göstermiş. Aynen Ticaret Vekâ
letinde de bunlar vardır. Ben bugüne kadar 
seçimsiz idare heyetleri tarafından idare edilen 
kooperatife, artık seçimle 4 tane idare heyeti 
azasını seçmek istiyorum demiştir, hakkıdır ve 
seçimi yapmışlar. Müdür seçim yapılırken ar
tık bakmış ki genel kurul buna hâkim, ortakla
rın ekserisi istedikleri kimseleri seçecek kuvvet
te, kudrette, kalmış bu sefer uymuş 4 kişinin se
çimine. Fakat arkadan yine gece gitmiş şehir 
kulübünde kazadaki memurlar kulübünde otur
muş, yanına gelen, ileri gelen söz sahibi partili
lerin tesiri altında başlamıştır, eski 4 tane üyeyi, 
eski idare heyeti üyelerini toplantıya davet et
meye. Yeni seçilenlerden ikisine haber gönderil
miştir. Ticaret Vekâleti meseleyi bil âhara tah
kik etmiş, durumu 'bildirmiş, kooperatif müdü
rü yine Vekâletin emrini yerine getirmemiştir. 
Müdür burada o kadar partizanlık yapmıştır ki, 
maddi meseleler de işin içine girmiştir. Ben bu 
sualimi Sayın Vekilden sormıyacaktım, fakat 
kazayı yakından (bilmesine imkânı olmıyan bir 
arkadaş suali verdiği için o kasıtla bu sualimi 
sordum. Sormamdaki kasıt, sırf memurun par
tizanlığıdır. Bu meseleleri biz de parti meselesi 
yaparsak vekilin dediği gibi, bu kooperatifler 
içinde çıkılamaz bir hal alacaktır. Çünkü, lâyık 
olmıyan kişiler idare heyetini kolay yoldan eli
ne geçirmiş olacaktır. Vekâlet kendi emirlerini 
yazılı olarak göndermiş kazaya. Kooperatif mü
dürü hiç birisini takibetmemiştir. Ve vekil bey 
Trabzon'da merkez kazada bir kongreye şahit 
olmuşlardır, bilirler. O kadar heyecanlı geçer ki 
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bu kongreler katliam olmaması ihiçbir şey de
ğildir. Çünkü mıntaka asabi bir mıntaka, mesele 
çok ehemmiyetli telâkki ediliyor. Bir merkez 
kaza gibi en münevver yerde kooperatif kongresi 
yapılmıştır, iki defa ^bozulmuştur. Üçüncü defa
sında Vekil Bey olmasa yine bozulacaktı. Biz 
vekiller olarak bize müracaat eden ortaklar, bi
zim partili olan ortaklarımız, şahsi kanaatim-
dir, haklı oldukları halde bu üçüncü kongrenin 
neticesine hürmet etmelerini rica ettik. Birinci, 
ikinci seferinde 'kongre haksız bozulmuştur. Bu
na rağmen üçüncüsünde rica ettik. Dördüncü
sünde de bozulabilirdi bu kongre; bu dört.. Şu 
halde Vekâlet teklif etmeli. Bilhassa aziz arka
daşlarım, komisyonlarda bekliyoruz. Yani Hükü
met tasarısı olursa kolay çıkar. Biz, Ekrem Dik
men olarak ben, kooperatiflerin tüzüğünde iki 
tane tadilât maddesi getirsem, çok azmettim ge
tirmeye, bunun döneceğinden eminim. 

Hükümet çok esaslı bu tüzük ve nizamname
lerde ve alâkalı kanun maddelerinde kooperatif-
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lerin seçimlerini selâmete erdirecek değişiklik
leri, yeni esaslı 'kayıtları getirsinler de bu işe 
de bir son vermiş olalım. Bir kolayını bulalım 
bu işin. Yoksa Ticaret Vekâletinin taşradaki me
murları bilhassa bizim mmtakalarımızda maalesef 
halkın ve kooperatif ortaklarının da tesiri altın
da hangi partinin ikbal devri ise derhal o parti
nin 1 No. lu adamıymış gibi hareket ediyorlar. 
îşte misali: Araklı kooperatif müdürü bir sürü 
kanunsuz, nizamsız, tüzüksüz muameleler yap
mıştır. Teferruatını okuyup zamanınızı almak 
istemiyorum. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

iSaym arkadaşlarım vakit çok gecikmiştir. 
Yarın 19 Aralık 1963 Perşembe günü Türkiye 
Büyük Millet Meclisi toplantısı vardır. Bu se
beple birleşimi 19 Aralık 1963 Perşembe günü 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin saat 14,00 te 
toplanacağı şartına göre kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,45 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

ONALTINCI BİRLEŞİM 

18 . 12 . 1963 Çarşamba 

Saat: 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ereğli Kömür havzasında deniz altına 
uzanan maden kömürü cevherleri hakkındaki 
kanun tasarısının geriverilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi (1/380, 3/765) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK ÎŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

10. — 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) 

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

12. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (8/835) 

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

14. — 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) 

15. — 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) 
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16. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-

ınea'in, Görele Kaymakamı Babiir Unsal'm 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

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

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

19. — Giresun Milletvekilli ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

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

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

22. — 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) 

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

24. — 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) 

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

26. — izmir Miilletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla 
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

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

28. — istanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, Basın ilân Kurumuna alınan memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so 
rusu (6/655) 

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

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

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

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

33. — 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 imar ve 
İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/861) 

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

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

36. — istanbul 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) 

37. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

45. — 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) 

46. — 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) 

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

48. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının 
teftiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 

dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676) 
49. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-

un, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce 
satmalınmasına karar verilen 33 dizel lokomo
tifi için kaç firma tarafından teklif verildiğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/677) 

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

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

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

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

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

55. — 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) 

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

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

58. — Balıkesir Milletvekili Cihat Turgutl
un, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından açı-



lan kampların sayısına ve açılış gayesine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/686) 

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

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

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

62. — îzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
tütün müstahsılma 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) 

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

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

65. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Turizm konusunda Yunanistan'ın aleyhi
mize yaptığı propagandayı önlemek hususunda 
ne gibi tedbirler alınacağına dair, Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/693) 

36. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, çeltik mahsulü için müdahale alımı yapıl
ması ve ihracı hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/694) 

67. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mah
kûm edilen Kemal Serdar oğlu'nun cezaevinde
ki durumuna dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/695) 

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

4 — 
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını öîüemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair îmar ve iskân ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/697) 

70. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Niğde ilinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için 
bir program yapılıp yapılmadığına ve tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel 
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü som su (6/698) 

71. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ili Merkez Devlet Hastanesi ile îl Sağlık 
Müdüründen vâki şikâyetler hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/699) 

72. — 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) 

73. — 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) 

74. — 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) 

75. — Niğde Milletvekili Asım i Eren'in, 
Hirfanlı Barajı santralinden getirilecek olan 
elektrik enerjisinden Bor ilçesinin de istifade 
ettirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/703) 

76. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Doğu - Karadeniz köylüsüne ucuz buğday 
verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/704) 

77. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen -
in, Karadeniz bölgesine turistik bakımdan önem 
verilmemesi sebebine dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/705) 

78. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Ikizdere Hidro - Elektrik Santralinin türbin
leri hakkında Sanayi ve imar ve iskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/706) 

79. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen
in, Trabzon'un, Of kazasına Ikizdere Hidro -
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Elektrik santralinden elektrik verilmesinin ta
mamlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve 
İmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/707) 

80. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir dergide 
1045 yılında yayınlanan bir yazıya dair, içişleri 
La kanından sözlü sorusu (6/709) 

81. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, bir köre sıhhi muayene kurulunun tam sağ
lam raporu verdiği haberinin doğru olup olma
dığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım ve İçişleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/710) 

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

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

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

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

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

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

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

89. — 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) 

90. — 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 «özlü 
sorusu (6/719) 

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

92. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin'e bağlı Derik ilçesi kaymakamı
nın partizanca tutumuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/721) 

93. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'in-, Çorum eski Milletvekili Hüseyin Or-
takçıoğlu'nun durumuna dair Adalet ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/722) 

94. — 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) 

95. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışoğul'-
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) 

96. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Bolu ili sınırları içinde bir kâğıt fabrikası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair, 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/725) -

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

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

99. — 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) 

100. — 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 Meclis? Başkanlığından sözlü sorusu. 
(6/729) 

101. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
6831 sayılı Orman Kanununun, antidemokratik 
hissi veren, geçici 1 nci maddesinin kaldırılma-



- 6 
sının düşünülüp düşünülmediğine dair, Tarım I 
Bakanından sözlü sorusu (6/730) 

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

103. — Artvin Milletvekili Saffet 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) 

104. — 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) 

105. — 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) 

106. — 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) 

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

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

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

110. — 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) 

111. — 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) 

112. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
ın, 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) 

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

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

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

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

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

118. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye sınırları dâhilinde, Evkafa 
ait, ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan 
gayrimenkullerden ne kadar gelir sağlandığına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu, (6/747) 

119. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'in, 
Zonguldak ili Devrek ilçesine bağlı Dirgine kö
yünün Bolu ili Mengen ilçesine bağlanması için 
yapılan plebisit sırasında vatandaşlara baskı 
yapılıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/748) 
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120. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 

Sıkıyönetim komutanlıklannca, sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte bulunduğu bölgelerde, kaç 
gazete ve dergi kapatıldığına dair Millî Sa
vunma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

121. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, Ulus gazetesi matbaa ve tesislerinin ha
len kimin veya kimlerin tasarrufunda olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/750) 

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

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

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

125. — 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 (6/754) 

126. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, 
Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkındaki 2007 sayılı Ka
nunun, günün şart ve icaplarına göre, kaldırıl
ması veya tadili hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/755) 

127. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'm, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tan-
dideden tedbirlerin müstenidatının ne oldu
ğuna dair İçişleri ve Maliye Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/756) 

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

129. — 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) 

130. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpa-
şar'ın, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma

kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına dair 
tçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 

131. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydının Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerin
de bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/760) 

132. — 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) 

133. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Limanının hinterlandı ile ir
tibatını sağlıyaca'k münakale tesislerinin ıs
lah ve ihyası konularında ne gibi tedbirler alın
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/762) 

134. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nın, Atatürk Üniversitesi Dekanının 
görevine son verilmesi sebebine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/763) 

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, 2/878, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 .11.1963] 

2. — Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (1/474, 2/440) (S. Sayısı : 
369) [Dağıtma tarihi : 19 . 8 . 1963] 

3. — Serbest ve malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'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] 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasansı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de-
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ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo- I 
nu raporu (Millet Meclisi 1/345 , C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tari
hi : 1. 7 .1963] 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanun
la muaddel 13 ncü maddesi (D) bendinin 
zilyedliğin 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 mad
denin (E) ve (F) bendlerinin, (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] 

2. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Ekrem 
Tüzemen'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyo
nunun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
43 sayıh 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] 

3. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 260 sayılı 
Kararın Genel 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] | 

4. — 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] 

5. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 265 sayılı 
Kararın Genol 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] 

6. — 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 raporları (M. Meclisi 5/28; C. Senatosu 
4/24) (S. Sayısı : 405) [Dağıtma tarihi : 18.9 
1963] 

7. — 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 sayıh 
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] 

8. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilek
çe Karma komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karai' 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] 

9. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1,963 



tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı 
kararın 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] 

10. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali îhsan Göğüs'ün, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
31 . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 270 sayılı kararın Genel Kurulda görüşül 
meşine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/63; C. Senatosu 
4/44) (S. Sayısı : 409) [Dağıtma tarihi : 
18 . 9 .1963] 

11. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 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] 

12. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca,'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 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 : İS . 9 . 1963] 

13. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali îhsan Göğiiş'ün, Dilekçe 
Karına Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Earar 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] 

14. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırcının, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 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] 

15. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali îhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 284 sayılı 
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i 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] 

16. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .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] 

17. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
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] 

18. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .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] 

19. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .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] 

20. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 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 1 8 . 9 . 1963] 

21. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve tstan-
| bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 

Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 257 

I sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
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raporları (M. Meclisi 5/53; C. Senatosu 4/31) i 
(S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi: 19 . 9 . 1963] 

22. — Maliye Bakanı Perid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .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] 

23. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1968 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 259 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair Önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/51; 0. Senatosu 4/33) 
(S. Sayısı : 422) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

24. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5 . 
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] 

25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 262 
sayılı Kararın Genel 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] 

26. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 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 . f963] 

27. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
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] 

28; — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 .5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 266 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/46; C. Senatosu 4/40) 
(S. Sayısı : 427) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

29. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve DüeKçe Karma Komisyonu 
raporları (M. Meclisi 5/30; C. Senatosu 4/23) 
(S. Sayısı : 428) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1963] 

30. — 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] 

31. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve 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] 

32. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
önerg-esi 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] 

33. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan 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-



lan (M. Meclisi 5/34; C. Senatosu 4/56) (S. Sa
yısı : 432) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

34. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 239 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] 

35. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali İhsan 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] 

36. — Maliye Bakanı Perid 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] 
37. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan

bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarftıli 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] 

38. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 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] 

39. — 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. 
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Meclisi 5/42; C. Senatosu 4/25) (S. Sayısı : 
438) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

40. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 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] 

41. — 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 42. -— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su işleri 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 43. — 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] 

44. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır
rı Uzunhasanoğlu ve dört arkadaşının, 765 sayı
lı Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla 
muaddel 455 nci maddesi ile 2275 ve 3038 saydı 
kanunlarla muaddel 459 ncu maddelerine birer 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/516) (S. Sayısı : 499) 

X 45. — Petrol Dairesi Reisliğinin 1960 büt
çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Petrol Dairesi Reisliği 1960 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı (3/516, 1/127) (S. Sayısı: 
476) [Dağıtma tarihi : 7 . 10 . 1963] 

X 46. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1959 
bütçe yılı kesinhesaplarına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1959 bütçe yılı kesinhesap ka-
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hun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/318, 1/33) (S. Sayısı : 508) [Dağıtma tari
hi : 21.10 .1963] 

47. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 23 arkadaşının, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı her çeşit orta ve yüksek dere
celi okullar öğretmenleriyle öğretmenlikten ge
lip Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teş
kilâtında çalışmakta olanlara mebdei maaş de
recelerinin düzeltilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/166) (S. Sayısı: 372) [Dağıtma tarihi: 
2 . 9 . 1963] 

48. — Malatya Milletvekili Mehmet Delika-
ya ve 4 arkadaşının, Hanife Kadife Fırat'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait kar un 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/248) (S. Sayısı : 375) [Dağıtma tarihi : 
3 . 9 . 1963] 

49. — C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardım
cı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali 
thsan Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vefik 
Pirin ecioğhı ve O. Senatosu Tunceli Üyesi Meh-
mtü Ali Demir ve C. Senatosu îzmir Üyesi Nev
zat Öserdemli ve Giresun Milletvekili Naim 
Tiraii ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili 
Yv-nf Ulusoy ve 10 arkadaşının, ilkokul öğret
me-eleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de 
muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Ba
kanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında 
ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların 
aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna 
ek kanım teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/154, 2/156, 2/176, 2/188, 
2/102, 2 195) (S. Sayısı : 377) [Dağıtma tari 
hi : 3 . 9 .1963] 

50. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (C) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı : 381) [Dağıtma tarihi : 5 . 9 .1963] 

51. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir madde ile 32 ve 47 nci 
maddelerine birer fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor

ları ve İçişleri Komisyonunun mütalaası 
(2/126) (S. Sayısı : 390) [Dağıtma tarihi : 
14 . 9 .1963] 

52. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
GSÖİ Şahıngiray ve 15 arkadaşının, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/221) 
(S. Sayısı : 391) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

53. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-
oğlu ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 
İ2 nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
lı ve ya Plân Komisyonları Aaporiarı (2/148) 
(S. Sayısı : 392) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

54. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç ve 2 arkadaşının, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
ve 6122, 6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı: 
393) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

55. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 4 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir muvak
kat madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/268) 
(S. Sayısı : 394) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

56. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Maliye Komisyonu 
tezkeresi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/262) (S. Sayısı : 395) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 9 .1963] 

57. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5454 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ve Millî Eğitim Ko
misyonunun mütalâası (2/335) (S. Sayısı : 396) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

58. — Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi 
Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ve Maliye 
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ve Plân komisyonları raporları (2/327) (S. Sayı
sı : 397) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 . 1963] 

59. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, 1076 ve 1111 sayılı kanunlar gereğince ihti
yata ayrılmış yedek subay ve erlerden yoklama
sını yaptırmamış olanların para cezalarının af
fına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (2/366) (S. 
Sayısı : 398) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 . 1963] 

60. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, 237 sayılı Taşıt Kanununun 
4 ncü maddesine göre makam hizmetlerine tah
sis edilen taşıtları gösteren (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması ve 7 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi baklanda kanun teklifi ve Plân 
Komisyon raporu (2/78) (S. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

61. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, 1108 sayılı Maaş Ka
nununun 1559 sayılı Kanunla muaddel 2 nci ve 
3041 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü maddeelri-
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in 1108 sayılı Maaş Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/95, 2/96) (S. 
Sayısı : 441) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

62. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 3 arkadaşının, Arazi ve Bi
na vergilerinin matrahlarına uygulanacak mi
siller hakkındaki 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ve Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/257) (S. Sayısı 
443) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

63. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkaadşmm, 1111 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'in, 
5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali 
Dizman'm, Askerlik hizmetinin emeklilik ve ter-
fiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Ay
dın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanu
nuna ek 4379 sayıh Kanunla bu kanunu tadil 
ed*p 5585 ve 6724 sayılı kanumara bâzı mad 
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 

ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145, 
2/204, 2/360) (S. Sayısı : 445) [Dağıtma tari
hi : 19 . 9 . 1963] 

64. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ve 5 arkadaşının, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 33 ncü maddesinin (b) işaretli fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/383) (S. 
Sayısı : 446) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

65. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın men'i ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 6846 sayıh Ka
nunla muaddel 60 nci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ye Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 

66. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
5585 sayılı Kanuna muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 .9 .1963] 

67. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 12 arkadaşının, 3656 sayılı 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair Kanuna ek kanun teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(2/392) (S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1963] 

68. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı Kanunun muaddel ve 6 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

69. — Bolu Milletvekili Fuat Ümit ve 4 arka
daşı ile Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu 
ve Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Devlet 
hizmetinde iken lise veya lise muadili meslekî 
bir okuldan sonra bir yüksek okul veya fakül
teden mezun olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında akademik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkında kanun tekliften ve Amas-
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ya milletvekilleri Nevzat Şener ve ismail Sarı-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaklarma dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4214 sayılı Kanunun yürürlüktün kal
dırılmasına dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile Bolu Milletvekili Kâmil Ünal'ın, 3G56 ve 
3659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecek bir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkında kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/104, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 9 .1963] 

70. — Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan 11 Ocak 1961 tarihli Zirai Mad
deler Andlaşması ve ekleriyle bu Andlaşmada 
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarinli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3 . 10 . 1963] 

71. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 9 arkadaşının, Ordu men-
suplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve güm
rük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân komis
yonları raporları (2/189) (S. Sayısı : 464) [Da
ğıtma tarihi : 4 .10 .1963] 

72. — Kayseri Milletvekili Abdülhalim Araş 
ve 3 arkadaşının, Evlenen veya tekaüde tabi 
bir vazifeye giren yetim kızların yetim aylık
larının diğer yetimlere taksimi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/381) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

73. — Konya Milletvekilli İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmalı ve sivil memurlara, ücretli personele 
fazla mesaileri karşılığında fazla mesai üc
reti verilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/137) (S. Sa
yısı : 466) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

74. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair 

kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/293) (S. Sayısı : 467) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 10 . 1963] 

75. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Röntgen Radyum ve di
ğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun
ların tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın
da kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/127) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 10 . 1963] 

76. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En
dik'in, Sıtma Savaş Sağlık koruyucuları hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (2/130) (S. Sa
yısı : 469) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

77. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avni Ak-
şit'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/421) (S. Sayısı : 470) 
[Dağıtma tarihi: 4 .10 .1963] 

78. — Kars Milletvekili Necmettin Akan'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/423) (S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 
4 . 10 . 1963] 

79. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç ve 
10 arkadaşının, ikinci defa yüksek tahsil yapan 
subay ve memurlara kıdem verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Savunma, İçişleri, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/80) 
(S. Sayısı : 472) [Dağıtma tarihi : 4 . 10 . 1963] 

80. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün ve 26 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair olan 6153 
sayılı Kanuna bir fıkra ve geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/401) 
(S. Sayısı : 473) [Dağıtma tarihi : 5 . 10 . 1963] 

81. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tapu sicil 
binaları yapılması maksadiyle alınacak harç
lar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonları raporları (2/158, 2/233) (S. Sa-
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yısı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 8.10.1963] 

82. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı tşçi Sigortaları 
Kurumu Kanununun 8.3.1961 tarih ve 344 sa
yılı Kanunla muaddel 20 nci maddesinin (c) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Çalışma ve Plân komisyonları raporları 
(2/396) (S. Sayısı : 492) [Dağıtma tarihi : 
9.10.1963] 

83. — Bolu Milletvekili Kemal Demir ve 18 
arkadaşının, 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa ek kanun teklifi ve 
Tarım ve Plân komisyonları raporları (2/214) 
(S. Sayısı : 502) [Dağıtma tarihi: 15.10.1963] 

84. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü 
emrinde çalışmakta olan maaşlı memurları 
hakkında intibak kanunu teklifi ve Tarım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/165) 
(S. Sayısı : 503) [Dağıtma tarihi : 15.10.1963] 

85. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 68 arkadaşının Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân Komisyonları rapor
ları (2/54) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 
21.10 .1963) 

86. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, Subay, askerî memur ve astsubaylara birer 
lojman ile tapulu birer dönüm arazi verilmesi 
için kanun teklifi ve Bayındırlık, Millî Savun
ma, Maliye ve Plân Komisyonları raporları 
(2/406) (S. Sayısı: 517) [Dağıtma tarihi: 
24 .10 .1963] 

87. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 13 arkadaşının, Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Bayındırlık ve Plân 
komisyonları raporları (2/363) (S. Sayısı: 518) 
[Dağıtma tarihi: 24 .10 .1963] 

88. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'ün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesinin (j) bendine bir hü
küm eklenmesi" hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/461) (S. 
Sayısı : 519) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

89. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/107) 
(S. Sayısı: 522) [Dağıtma tarihi 1.11.1963] 

90. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Gümrük memurlarından 
bâzılarına verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun, teklifi ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/132) 
(S. Sayısı: 523) [Dağıtma tarihi: 1.11.1963] 

X 91. — İstanbul Üniversitesinin 1956 bütçe 
yılı kesinhesabına ait ve ek uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
kereleri ile İstanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/112, 3/113, 1/57) (S. Sayısı: 
478) [Dağıtma tarihi: 8 .10 § 1963] 

X 92. — İstanbul Üniversitesi 1957 bütçe yı
lı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesi 1957 bütçe yıllı Kesinhe
sap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/133, 1/69) (S. Sayısı: 479) Dağıtma 
tarihi : 7 .10 . 1963] 

X 93. — İstanbul Üniversitesi 1958 bütçe yı
lı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesi 1958 yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/171, 1/339) (S. Sayısı : 480) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 10 . 1963] 

X 94. — İstanbul Üniversitesi 1959 yılı ke
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay, Başkanlığı tezkeresi ile İs
tanbul Üniversitesi 1959 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/78, 1/153) (S. Sayısı : 481) [Dağıtma tari
hi : 8 . 10 '. 1963] 

X 95. — İstanbul Üniversitesi 1960 bütçe yı
lı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesinin 1960 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/592, 1/163) (S. Sayısı : 482) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 10 . 1963] 
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$6. — 5442 sayılı il idaresi Kanununun bâ

zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişikliklere dair Millet Meclisi İçişleri Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/292; C. Senato
su 1/251) (S. Sayısı : 325 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1963] 

97. — Türkiye Büyük Millet Meclisi muha-
sebosinin 1963 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos 
ayları hesabı hakkında Hesapları inceleme Ko
misyonu raporu (5/69) (S. Sayısı : 50i) [Da
ğıtma tarihi : 1*5 . 10 . 1963] 

98. — Kırklareli Milletvekili Abdurrah n?n 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Haci Ari'nin, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 
sayılı Köy Kanununun 16 ncı maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/551) (S. Sayısı : 511) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1963] 

V 
ÎKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎSLER 

A . İKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön 
reden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl 
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
•"p-a ti boasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalec komisyonları raporları (1/293) (S 
Savısı 226) TBirinci görüşme tarihi: 27.6.19631 

X 2. — Evüilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge 
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasam» 
ve Dışişleri, içişleri ve Adalet komisyonları ra 
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

3. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be 
din Kıhç'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu rapora (3/205) (S. Sayısı : 233) fBirinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

4. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 19 Mart 

1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı : 234) [Birinci göriişme tarihi: 27 . 6 .1963] 

5. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve uayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme taritıi : 27 . 6 .1963] 

6. — Havza ilçesinin, çakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 24: L sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

7. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(8. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

8. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osma/ioğlu, Na
zif e'den doğmo 1332 doğumlu Ali Karahan'-
m ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 . 1963] 

X 9. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmürn'rn değiş
tirilmesine dair olan Bakarlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/225) (S. Sayısı : 120) [Birinci 
görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

X 10. — 1938 - 1939 yıllarında ingiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Birinci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

11, — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve M:lîî Sa-
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vunma ve Plân komisyonları raporlan (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Birinci görüşme tarihi : 5 . 
9 . 1963] 

X 12. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporlan 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Birinci görüşme tari
hi : 5 . 9 . 1963] 

B • BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 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 tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

3. — Uzman Jandarma kanun tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 196 arkadaşının, Bölge tiyatrolan 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 Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil 
mi Incesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik 
İnci ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve 
himayesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayı
sı : 370) [Dağıtma tarihi: 20.8.1963] 

X 7. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu ta
sansı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi : 26.9.1963] 

8. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı j 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 
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 j 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] { 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'ın, | 
"Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı: 507) [Dağıtma tarihi: 18 .10 .1963] 

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

X 11. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu | 
tasansı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er- İ 
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/425) (S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 
24.10.1963] 

X 12. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının | 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve | 
Dışişleri ve Çalışma komisyonlan raporlan. | 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 .1963] 

13. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka- I 
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonlan 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis- j 
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 6 .1963] 

14 — Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkon
solosluğu eski Muavin Konsolosu Varbanoğlu 
Georgi Varbanof Çolakof'un cezasının affı hak
kında kanun tasansı ve Adalet Komisyonu ra- j 
poru (1/555) (S. Sayısı : 521) [Dağıtma tarihi: 
26 .10 .1963] 

15. — Karaca/bey ilçesi Sarıbey İslâm köyü ! 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı | 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19.10.1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisanbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezalanna çarptınlması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu | 
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(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi: 12 . 
6.1963] 

16. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-

, oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (S/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18 . 6 .1963] 

17. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı îsmailoğlu Fatime 
(Fatma) den doğma 26. 8 .1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
baklanda Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da 
ğıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

18. — İstanbul, Samatya, Hacıpiri mahallesi, 
Sarmaşıklı sokak, hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 
sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 
Melek'ten doğma 23.10.1936 doğumlu Recep 
Güngör Tanış'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/671) (S. Sayısı : 459) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

19. — Vezirköprü ilçesinin Danabaş köyü 
hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 numarasında nüfu
sa kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan doğma 3.4.1932 
doğumlu Mehmet Kül (Gül) ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/660) (S. Sayı
sı : 493) [Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1963] 

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

21. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin MilletvekiH Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

22. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

23. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

X 24. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arkada
şının ve Afyon Karahisar Milletvekilli Asım Yıl
maz'in, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) (S. Sa
yısı : 524) [Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1963] 

25. — istanbul Milletvekili Naci öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Ertenin, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sana
yi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11 .11 .1963] 

26. — 2004 sayılı icra ve iflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/280) (S. Sayısı : 461) [Dağıtma tarihi : 5 . 
10 . 1963] 

27. — 5680 sayılı Basın Kanununun 29.11.1960 
tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
525) [Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1963] 

28. — ilköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
nci maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 . 1963] 

X 29. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına, dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun-
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duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/3Ö6) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

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

31. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta-
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı: 
240) [Dağıtma tarihi : 8. 6.1963] 

X 32. — Erzurum. Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve içişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı-
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

33. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25 . 6.1963] 

34. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik Öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi : 26. 6 .1963] 

35. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 1 .7. 
1963] 

36. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldınlmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 .1963] 

37. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Danış-
taya başvurulacağına dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) (S. 
Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

X 38. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 .1963] 

X 39. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 40. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihî : 9 . 7 . 1963] 

X 41. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 42. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmamn uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 43. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev-
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letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmay* 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

X 44. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

45. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

46. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

47. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1963] 

48. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(1/45Y) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 . 1963] 

49. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasansı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları. (1/271) (S. Sayısı : 
366) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1963] 

X 50. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi 
hakkındaki 3423 sayılı Kanunun 8 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/197) (S. Sayısı: 374) [Dağıtma tarihi: 
2.9.1963] 

X 51. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir ile Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Ari'nin, 3 . 4 . 1926 gün ve 789 sa
yılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 19 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek

lifi ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları ra
porları (2/310) (S. Sayısı: 376) [Dağıtma ta
rihi: 3 . 9 . 1963] 

52. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 2 arkadaşının, 3704 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi ve 
üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/185) (S. Sayısı : 373) 
{Dağıtma tarihi : 4 . 9 . 1963] 

53. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 2 sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasansı ve Plân Komisyonu raporu (1/492) 
(S. Sayısı: 380) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

54. — Nakdî Tazminat Kanununun 6535 sa
yılı Kanunla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/440) 
(S. Sayısı; 382) [Dağıtma tarihi : 5.9.1963] 

55. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar ve 
iki arkadaşının, 6188 sayılı Bina yapımını teş
vik ve izinsiz yapılan binalar hakkındaki Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve İmar ve îskân, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ve Anayasa Ko
misyonu mütalâaları (2/177) (S. Sayısı • 384) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

56. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
Komisyonları raporları (2/477) (S. Sayısı : 385) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

57. — Nüfus plânlaması hakkında kanun 
tasansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonlan raporlan (1/480) (S. Sayısı: 
388) [Dağıtma tarihi: 13 . 9 .1963] 

58. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
735Ö sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonlan 
raporlan (2/120, 2/206) (S. Sayısı : 400) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 
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59. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3666 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve içiş
leri ve Plân komisyonları raporları (2/266) (S. 
Sayısı: 399) [Dağıtma tarihi: 17.9.1963] 

60. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Kars Milletvekili Nec
mettin Akan'm, T. G. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye, Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporları (1/423, 2/424) 
(S. Sayısı : 442) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1963] 

61. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Gemalcı-
lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 444) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

X 62. — Cumhurbaşkanlığı tarafından geri 
gönderilen X ve XI nci dönem T. B. M. Meclisi 
üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C Zi
raat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borç
larının on yıl faizsiz taksite bağlanmasına ve ta
hakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait ka
nun ve (G. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, 159 sayılı Kanunun 8 nci maddesine 
ek kanun teklifi ile Anayasa Komisyonu rapo
ru) ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları ile Anayasa Komisyonu mütalâası 
(2/97, 2/251, 2/426) (S. Sayısı : 453) [Dağıtma 
tarihi : 23 . 9 , 1963] 

63. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler ve 14 arkadaşının, 3656 sayılı Kanunun 7 ve 
3659 sayılı Kanunun 8 nci maddelerine birer 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyonu raporu (2/330) (S. Sayısı : 460) 
[Dağıtma tarihi : 1.10.1963] 

64. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin'in, 5434 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/499) (S. Sayısı: 
474) [Dağıtma tarihi : 4 .10 . 1963] 

65. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi hak
kında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletvekili 
Hayri Mumcu oğlu'nun, 5.1.1961 tarih ve 237 sa
yılı Taşıt Kanununa ekli cetvellerde bu kanu
nun 7 ve 16 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komisyon
ları raporları (2/225, 2/432) (S. Sayıaı : 475) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 10 . 1963] 

66. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve 
Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 4936 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 115 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (2/231) 
(S. Sayısı : 490) [Dağıtma tarihi : 7 .10 .1963] 

67. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında ve 2996 
sayılı Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz'un, Maliye Vekâleti kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair 5655 sayılı Kanunla 
6347 sayılı Kanunun ikinci maddesinde ye 
3656 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde tadilât 
yapan 6991 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
tadili ile bir madde ilâvesi hakkında kanun 
teklifi ve Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, 
Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2996 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair 4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesindeki nisbetlerin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/496, 2/358, 2/517) (S. Sayı
sı : 483) [Dağıtma tarihi : 8 . 10 . 1963] 

68. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ecza
cılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi vaziyette olduğu Bakanlar Kurulunca 
kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bu
lunanlarla, hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmakta 
olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine 
dair kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili 
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Mehmet Ali Ankan'm, hekimlere aylık hizmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
ları raporları (1/531, 2/89) (S. Sayısı : 489) 
[Dağıtma tarihi : 8 .10 .1963] 

69. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirme (Rehabi
litasyon) tesislerine verilecek döner sermaye 
hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi ve bu kanunun 11 nci maddesinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile 
Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Devlet 
hastanelerinde çalışan doktorlar hakkında ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/481, 2/278) 
(S. Sayısı : 491) [Dağıtma tarihi : 9.10.1963] 

70. — Balıkesir Milletvekili Fennî Islimyeli 
ve 2 arkadaşının, T. O. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatifleri memur ve hizmetlile
rine 100 ncü yıldönümü ikramiyesi verilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Çankırı Milletvekili 
Rahmi Inceler'in T. O. Ziraat Bankası memur 
ve müstahdemlerine ikramiye verilmesine dair 
kanun teklifi ve Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (2/463, 2/478) (S . Sayısı : 500) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1963] 

71. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av-
cı'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teş
kilât Kanununa geçici madde eklenmesine ve ay
nı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyonları 
raporları (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıtma 
tarihi : 15 .10 .1963] 

72. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek 
ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin hafta
lık ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkında 
kanun tasarısı ve Konya Milletvekili Vefa Ta
nır ve 7 arkadaşı ile O. Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının ilk ve orta 
tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hak
kındaki 1702 sayılı Kanunun değişik 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve 3 arkadaşının, 3007 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 nci ve 8 
nci maddeleriyle 6836 sayılı Kanunun kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/525, 2/25,* 2/155, 

2/186) (S. Sayısı : 515) [Dağıtma tarihi : 
24 .10 .1963] 

73. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (1/475) (S. Sa
yısı : 520) [Dağıtma tarihi : 24 .10 .1963] 

X 74. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Plân Ko
misyonu raporu ile Anayasa Komisyonunun 
mütalâası (1/433) (S. Sayısı : 266 ve 266 ya 1 
nci ek) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

75. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

76. — Islâhı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

77. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
Özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Mülî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

78. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

X 79. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimali irlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F eklerinin, Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî İr
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan, Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanın II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
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Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanis
tan Kırallığı arasında imzalanan, İttifak And-
laşması ile I ve II sayılı ek protokollerin Türki
ye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yuna
nistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak And-
laşmasının uygulanması için imza edilen And-
laşmanın, en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşmanın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Sa
vunma komisyonları raporları (1/24) (S. Sayı
sı : 387) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 . 1963] 

80. — Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) köyü 
hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında nü
fusa kayıtlı Abdurrahmanoğlu Eliften doğma 
21.4.1928 doğumlu Kadir Ceylân'in ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/745) (S. 
Sayısı 528) [Dağıtma tarihi : 10 . 12 . 1963] 

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

82. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19. 6.1963] 

83. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın 
Bolak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun 
belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 

hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı: 341) [Dağıtma ta
rihi: 11.7.1963] 

84. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israf ata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı: 349) [Dağıtma tarihi: 12.7.1963] 

85. — C. Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nın, Bursa merkez ilçesindeki gedik 
ve zeminlerin tasfiyesine dair 141 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 
(2/504) (S. Sayısı: 509) [Dağıtma tarihi: 
18 .10 .1963] 

86. — Gümrük memurlarından vazifei me-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya mes
leklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler 
hakkında yapılacak muameleye dair 1920 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve 
Tekel, Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/417) (S. Sayısı: 510) [Dağıtma tarihi: 
18 .10.1963] 

87. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
8 arkadaşının, T. B. M. Meclisi Memurları teş
kilâtı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 6341 
ve 6885 sayılı kanunlarla 5509 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na, bâzı maddeler eklenmesine dair 5.1.1961 
günlü 231 sayılı Kanuna ek Kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/585) 

» o « 

(Onaltıncı Birleşim) 
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Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 8 arkadaşının, T. B. M. Meclisi 
Memurları teşkilâtı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 6341 ve 
6885 sayılı kanunlarla 5509 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 5 . 1 . 1961 
günlü 231 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Plân Komisyonu 

raporu (2 /585) 

24 . 9 . 1963 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilişik olarak sunduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkındaki 
5 . 1 . 1963 günlü ve 231 sayılı Kanuna ek kanun teklifimizin bir an önce kanunlaşabilmesi 
için gereken işlemin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz 

Antalya Milletvekili Bilecik Milletvekili Gaziantep Milletvekili Erzincan 
/. Ataöv O. Tuğrul 8. Ünlü Z. Gündoğdu 

Eskişehir Milletvekili Artvin Tabiî Üye Zonguldak Milletvekili 
î. Cemalaîlar 8. Eminağaoğlu A. Yıldız K. Esengin 

Erzurum 
, C. Dursunoğlu 

G E R E K Ç E 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Müdürlüğü tek Meclis ısistemine göre kurulmuş ve bu 
zamana kadar mevcut elemanla Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin kesif çalışmaları
na ayak uydurmak gayreti içinde bulunmuştur. Zaıbıt Müdürlüğünün bu durumunu göz 
önünde bulunduran Başkanlık, 1962 - 1963 yıllarında bir stenografi kursu açmış bu kursa devam 
edenlerden 20 öğrenciye burs verilmiştir. Yapılan imtihanlar neticesinde burslulardan 12 ve 
'burs dışından 3 olmak üzere 15 öğrenci 250 hecelik sürat imtihanını kazanmış ve bunlar
dan 6 sı münhal kadrolara tâyin edilmiş, büyük bir kısmı, boş kadro bulunmaması sebebiyle ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkilât kanunu çıkıncaya kadar kaydiyle (D) cetvelinden mu
vakkat ve esas atanmaları gereken kadrolara nazaran çok düşük ücretlerle tâyin olunmuşlardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkilât kanununun ne zaman çıkarılacağı belli olmadığı 
ve ibu toplantı yılında çıkarılmasına da imkân bulunmaması sebebiyle bu durumda bulunan 
stenograf adaylarının mağduriyetine nihayet vererek kendilerine va'dedilen kadrolara tâyin
lerinin temini ve büyük masraflar ihtiyar olunarak-- yetiştirilen bu elemanların başka mües
seselere gitmelerini önlemek maksadıyle mezkûr müdürlük kadrosuna iki ikinci ve sekiz 
üçüncü sınıf olmak üzere on stenograf eklenmiş diğer memuriyetler miktar ve maaş itiba
riyle aynen muhafaza edilmiştir. 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/585 
Karar No. : 5 

12 .12 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 8 arkadaşının, T. B. M. Meclisi memurları teşkilâtı 
hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 6341 ve 6885 sayılı kanunlarla 5509 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 5 . 1 . 1962 günlü 
231 sayılı Kanuna ek kanun teklifi, komisyonumuza havale edilmiş olmakla incelendi ve 
görüşüldü. 

Çift Meclis sistemine geçilmesi dolayısiyle Tutanak Müdürlüğü kadrosunda mevcut stenograf
lar kâfi gelmediğinden, lüzumlu elemanları temin ma'ksadiyle bir kurs açılarak burs verilmek 
suretiyle stenograf yetiştirilmiştir. Ancak kadro mevcudolmadığı cihetle 
tâyin edilmemekte ve verilen taahhüt de yerine getirilememektedir. 

Büyük Millet Meclisi Teşkilât Kanununun kısa bir müddet zarfında 
göz önünde tutularak hizmetin icabı olarak bu kadroların verilmesini 
edilmiş bulunan 'teklif ve ekli cetvel komisyonumuzca da yerinde görülerek aynen kabul edil
miştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

yetişen bu elemanlar 

kanunlaşamıyacağı da 
temin maksadiyle sevk 

Başkan 
Hatay 

§. İnal 

Ankara 
M. Ete 

Çanakkale 
$. İnan 

izmir 

N. Kürşat 

Bize 
E. Y. Akçal 

Başkan V. 
Tralbzon 

A. Ş. Ağanoğju 

Aydın 
0. Apaydın 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

imzada bulunamadı 
Kars 

K. Okyay 

Eize 
C. Yalçın 

Sözcü 
Balıkesir 

F. ÎsUmyeli 

Aydın 
/ . Sezgin 

izmir 
A. Ertunga 

Kayseri 

M. Yüceler 

Sakarya 
M. Gürer 

imzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Şener 

imzada bulunamadı 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

izmir 
1. Gürsan 

Mardin 

§. Aysan 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

M. MecM (S. Sayısı : 529 ) 
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ANTALYA MİLLETVEKİLİ İHSAN ATAÖV VE 8 ARKADAŞININ TEKLÎFl 

Türkiye Büyük Mîllet MecUsi memurları teşkilâtı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 6341 m 
6885 sayılı kanunlarla 5509 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesine dair 5 . 1 , 1961 günlü 231 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 

Madde 1. — 231 sayılı Kanunun ikinci maddesine bağlı (2) sayılı kadro cetvelinin zabıt 
müdürlüğüne ait kısım kaldırılmış ve yerine ili§ik cetveldeki kadrolar eklenmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayım, tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanı yürütür. 

(Teklife bağlı cetvel) 

Derece 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

Kadınlan kadrolar 
Zabıt Müdürlüğü 

Memuriyetin nev'i 

Müdür 
» muavini 

Şef 
Birinci sınıf Stenograf 

İkinci » 
Üçüncü » 

Adet 

1 
1 
3 

15 

8 
9 

Maaş 

1 500 
1 250 
1 100 

950 

800 
700 

.Derece 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

Eklenen kadrolar 
Zabıt Müdürlüğü 

Memuriyetin nev'i 

Müdür 
» muavini 

Şef 
Birinci sınıf Ste
nograf 
ikinci » 
Üçüncü » 

Adet 

1 
1 
3 

15 
W 
17 

Maaş 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

M. MeclM (S. Sayısı : 529 ) 




