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rula 

— Geçen tutanak özeti 

— Gelen kağıtlar 

— Yoklama 

— Başkanlık Divanının Genel Ku-
sunuşları 

Sayfa 
3 
4 
5 

5,27 

1. — Mardin Milletvekili Şevki Ay
san'm, 24 - 25 Aralık'ta Mardin ve Siirt'
teki kasırganın sebebolduğu büyük hasar 
'karşısında Hükümetin âcil yardım yapmam 
sına dair beyanatı ve İçişleri Bakam tl-
yas Seçkin ile İmar ve İskân Bakanı Hayri 
Mumcuoğlu'nun cevabi demeçleri 

'2. — Aydım Milletvekili Hilmi Aydın
ger'in, Kıbrıs'taki kargaşılıklar ve Türk 
Cematma yapılagelmekte olan kanlı te
cavüzler konusunda Hükümetin açık
lamada bulunması gerektiği hakkındaki 
konuşması ve Başbakan Yardımcısı Ek-

5:6 

Sayfa 
rem Alican'ın, Hükümetin bu açıklamayı 
yapmaya hazır olduğuna, ancak bunun 
zamanımı seçme imkânını yine Hükümete 
bırakılmasını temenni ettiğine dair demeci 6:7 

3. — İzmir Belediye Başkanı Osman 
Kibar'm, İzmir Belediye Meclisi adına, 
Kıbrıs'taki esef verici olaylar sırasında 
ölen ve yaralanan Türklerin ve aileleri
nin acılarını paylaştıkları, Kıbrıs Türkle
rinin can ve mal emniyetlerinin, hürriyet 
vo saadetlerinin korunması hususunda 
son çareye dahi başvurulmasını istedikleri' 
ve bu isteğin Kıbrıs Türk Cemaati lider
lerine de ulaştırılması rica ve temennisini 
muhtevi telgrafı 7:8 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
itbrahimoğlu ve 15 arkadaşının, 5434 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesinin (e) ben
dinin tadiline ve bir madde eklenmesine 



Sayfa 
dair kanun teklifinin geri veril'mesine 
dair önergesi (2/148, 4/281) 8 

5. — Komisyonda açık bulunan üyelik
ler için seçim. 8:0 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 102 nci ınaıddesi . gereğince hazırla-
nian Bakanlar Kurulu listesinde gösteri
len bakanlıklara seçiren zevat atanmış ve 
listenin sunulanuş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/773) 27 

7. — Başbakan ismet İnönü'nün, Kıb
rıs olayları ve Hükümetin Milletlerarası 
nizamı çiğniyen her türlü davranışları 
önlemek üzere her tedbire başvurmakta 
devam edeceği hususundaki demeci 27:28 

5. — Görüşülen işler 9 
1. — Balıkesir Milletvekili Fennî is

lim yeli ve 2 arkadaşının, T. C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
memur ve hizmetlilerine 100 ncü yıldö
nümü ikramiyesi verilm<esi hakkında! to
nun teklifi ile Çankırı Milletvekili Rahmi 
înceler'in T. C. Ziraat Bankası ınemur 
ve müstaMe'mlerine ikramiye verilmesine 
dair kanun teklifi ve Ticaret ve Plân ko
misyonları raporları (2/463, 2/478) ($. 
Sayısı: 500) 9:13 

6. — Sorular ve cevaplar 13 

A — Sözlü sorular ve cevapları 13 

1. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Ankara'da inşa edilecek olan 
Gülihane Askerî Tıp Akademisi binasının1 

durumuna dair sözlü sorusu ve Millî Sa
vunma Bakanı İlhamı i SancaT'ın eeviabr 
(6/614) 13:16 

2. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
ılioğlu'nun, ipsala Karpuzlu köyünde otu
ran Nazmi Baş'ın emniyet karakolunda 
dövüldüğünün doğru olup olmadığına 
dair Adalet vçe içişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/6(1(5) 16 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, muhtelif baikanlı'k'lar tarafın
dan mükerrer olarak kurulan tesislere dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/616) 16 

Sayfa 
4. — Tekirdağ Milletvekili Turhan 

Kut'un, Erzurum Imiam - Hatip Okulumda 
vukubulan boykot olayının, basında 'be
lirtilen tarzda cereyan edip etmediğine 
dair Millî Eğtiım Bakanından sözlü sorusu 
(6/617) 16 

5. — İstanlbul Milletvekili Saadet Ev-
ren'in, Koalisyon Hükümetinin, işe 'başla
dığı tarihten bu yanla Kıbrıs Anayasasının 
ve An di aşmalarının tam olarak 'uygulan
masını sağlamak bakımından tatbik et
tiği tedbirlere dair, Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/620) 16 

6. — Çariknrı Milletvekili Rahmi Ince-
ler'in, köy kalkınmıaisı hususunda .ne dü
şünüldüğüne dair, Barbakandan sözlü so
rusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Ekrem Alican'ın cevabı (6/621) 17:20 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet ÖV 
bey'in, şehirler üzerinde uçuşu nıenedici 
bir hüküm olup olmadığına ve Ankara 
üzerinde çarpışarak düşen uçak olayına 
dair, Millî Savunma ve Ulaştırma bakan
larından sözlü sorusu (6/632) 20 

8. — izmir Milletvekili Arif Ertun-
ga'nm, il ve ilçelerde ziraat odalarının 
kurulmaması sebebine dair Tarım Ba'ka-
nuıdan sözlü sorusu (6/623) 20 

9. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Ba
lım'm, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 
1963 ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve 
sanayi alanlarında ne ıgibi tesisler yapıla
cağına dair Tarım ve Sanayi bakanların
dan sözlü sorusu (6/627) 20:2.1. 

10. __ Kırşehir Milletvekili Halil Üz
men'in, Hiri'anlı Barajı gölünün etrafında 
bulunan arazinin sulanması ve bu araziden 
bol miktarda mahsul sağlanması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Tarım ve P1-
yındırlı'k balkanlarından sözlü sorusu 
(6/638) 21 

11. — Kırşehir Milletvekili Halil Öz-
men'in, Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğ-
debeli arasındaki şose yolların ne zaman 
asfaltlanacağına dair Bayındırlık Bakanın -
dan sözlü sorusu (6/634) 21 
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12. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, panoar fiyatlarının artırılma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/635) 

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

14. —. Kırşehir Milletvekili Halil Öz-
men'in, Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile 

Sayfa 

21 

21 

Sayfa 
Kırşehir'e ne gibi büyük bir yatırım ya
pılacağına dair Başbakandan sözlü sorusu 
ve Devlet Baıkanı ve Başbakan Yardımcısı 
Ekrem Alican'ın cevabı (6/638) 21:23 

15. — Muğla Milletvekili Hilmi Bay-
dur'un, Muğla iline, 1963 yılında, turizm 
bakımından ne yapıldığına ve yapılması 
düşünülen işlere »dair sözlü sorusu ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı Nurettin Ardıç-
oğlu'nun, cevabı (6/63.9) 23:26 

7. — Sunuklar ve telgraflar 28 

* * «•» 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin; 
Kıbrıs'taki son günlerde Türk topluluğuna 
karşı işlenen ve can kayıplarına sebelbolan 
kanlı olaylar karşısında Hükümetçe alınan 
siyasi tedbirlerle ilgili bir demeçte bulundu. 

Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'nm 
önergesi okunarak, Kıbrıs'ta hunharca şeihide-
dilen soydaşlarımızın ruhlarını taziz için 3 da
kikalık saygı duruşu yapıldı ve parti grup
ları adına konuşan hatipler de bu millî dâva
da Türk milletinin fbirlik ve bütünlüğünü bil
diren demeçlerde bulundular. 

Tünk Milletini temsil etmek üzere on ki
şiden ibaret bir Millet Meclisi Heyetinin Kıb
rıs 'a gitmesi hususundaki İstanbul Milletvekili 
Salbri Vardarlı'nın önergesi kabul olundu 

İstanbul Milletvekili Cihat Baban'm, Tevi'ik 
O rinan'in, affına dair kanun teklifi, isteği ü/e
rine geri veril. di. 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, Dilekçe 
Karma Komisyonundan istifa ettiğini bildiren 
önergesi okundu, bilgi edinildi. 

Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için 
yapılan seçim sonucunda yeter çoğunluk elde 
edilemediğinden gelecek birleşimde tekrarlana
cağı bildirildi. 

Aydın Milletvekili Nedim Müren'in, hasta
lığına binaen bir ay izinli sayılması kabul olun
du. 

Türkiye Eadyo - Televizyon 
nun tasarısı kanunlaştı. 

Kurumu ka-

Kaııuıı dışı yakalanan veya tutuklanan kim
selere tazminat verilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının maddeleri üzerinde Cumhuriyet Se
natosunca yapılan 'değişikliklerin Millet Mec
lisi Geçici Komisyonu tarafından (benimsenmeme 
tavsiyesi kabul olunaralk, tasarının her iki Mec
liste görüşüldüğü komisyonlardan seçilecek 
üçer üyeden ıkurulu bir Karma Komisyona ha
valesi uygun görüldü. 

Danıştay kanun tasarısının maddeleri üze
rinde bir süre görüşüldü". 

25 . 1 2 . 1963 Çarşamba günü saat 15 te top-
1 anılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Mekki Keskin 

Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 
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2. — GELEN KAĞITLER 

Teklifler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 

Hasan Âli Türker'in, Yem maddeleri kanun 
tdklifi (2/627) (Adalet, Ticaret, Tarım ve 
Plân komisyonlarına) 

2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 
3 arkadaşının, Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununun 7 nci maddesinin 2 nci 'ben
dinin 1 nci fıkrasının 2 nci cümlesinin çıka
rılmasına, 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasının, 
19 ncu maddesinin 2 nci bendinin 5 nci fıkra
sının, 20 nci maddesinin 12 nci bendinin, 25 nci 
maddesinin (c) bendinin 1 nci fıkrasının, 62 
nci maddesinin 2 nci fıkrasının ve 2 nci geçici 
maddesinin düzeltilmesi ha'kkmda kanun tek
lifi (2/628) (Adalet ve Çalışma (komisyonlarına) 

3. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 3 arkadaşının, 'Sendik&lar Kanununun 20 nci 
maddesinin 4/a bendinin, 22 nci maddesinin 
1 nci bendinin, 25 nci maddesinin 1 nci bendi
nin, 27 nci maddesinin 1 nci ve 3 ncü fıkrala
rının, 31 nci maddesinin 10 ncu bendinin ve 
2 nci geçici maddesinin düzeltilmesi haldcmda 
kanun teklifi (2/629) (Çalışma Komisyinuna) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 
Zihni Betil ve 25 arkadaşının Cumhuriyet Se
natosu Üyeleri Seçimi Kanununun değiştiril
mesine daif kanun teklifi (2/630) (Adalet ve 
Anayasa Komisyonlarına) 

Tezkere 
5. — Kütahya Milletvekili Mehmet Kesen'-

in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/771) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

Raporlar 
6. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 

hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâz, maddele
rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu 
(1/432) (S. Sayısı : 247 yo 1 nci ek) 

7. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) , 

8. — Tarım Müşavirliği kurulması hakkında 
kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komisyonları 
raporları (1/537) (S. Sayısı : 535) 

9. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu
na bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanunun 
bir maddesinin kaldırılmasına dair 'kanun ta
sarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 

10. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/505) (S. Sayısı : 537) 



B Î B İ N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

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

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

Lütfen, anahtarları 90 derece çevirerek be
yaz düğmelere basmanızı rica ederiz. 

Yeni gelen ve ayakta olan arkadaşlarımız da 
lütfen acele etsinler. Bir buçuk dakika sonra 

1. — Mardin Milletvekili Şevki Aysan'ın, 24 -
25 Aralık'ta Mardin ve Siirt'teki kasırganın se-
bebolduğu büyük hasar karşısında Hükümetin 
âcil yardım yapmasına dair beyanatı ve t çişleri 
Bakanı llyas Seçkin ile îmar ve İskân Bakanı 
Hayri Mumcuoğlu'nun cevabi demeçleri. 

BAŞKAN — Mardin mevzuu üzerinde bir 
arkadaşımızın gündem dışı söz isteği vardır. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI ÎLYAS SEÇKİN (An
kara) — Ben de izahat vereceğim, efendim. 

BAŞKAN — Şevki Beyden sonra size söz ve
receğim, efendim. 

ŞEVKİ AYSAN (Mardin) — Sayın Başkan, 
pek muhterem arkadaşlarım; bugün sabaha doğ
ru Mardin ilimizde son derece elem ve esef veri
ci korkunç bir kasırga olayı cereyan etmiştir. 
İlin bütün muhabere araçları harabolduğundan 
şu ana kadar kesin ve durumu tamamen aydın
latıcı bir bilgi almak maalesef kabil olmamıştır. 
Bununla beraber Hava Kuvvetlerinin Diyarba
kır üssünden alman bilgiye göre, sabaha doğru 
başlıyan şiddetli kasırga saatte 120 km. hızla 
esmiş, hemen bütün binaların çatılan uçmakla 
beraber birçok binalar tamamen yıkılmıştır, ölü 
sayısı hakkında şu ana kadar bir bilgi alınama
mıştır. Ancak yaralı ve ağır yaralı sayısının bü
yük ölçüde olduğu ve mevcut araçlarla civar 
illere taşındıkları öğrenilmiştir. 

yoklamanın neticelerini alırsınız, yandaki lev
halardan okursunuz. Yoklama işlemi bitmiştir. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var; gündeme 
başlıyoruz. 

Maddi ve mânevi zararın büyük ve elem ve
rici olduğu anlaşılan bu acı olayla ilgili durumu 
Yüce Meclisin bilgisine ve Hükümetin dikkatine 
sunarken, ilgililerce gerekli ve süratli tedbirle
rin alınmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI İLYAS SEÇKİN (An

kara) — Pek muhterem arkadaşlarım, 24 - 25 
Aralık tarihinde gece saat 24 ten sonra Mardin 
ilinde büyük bir kasırga felâketi olmuş ve vilâ
yetten resmî ve gayriresmî alman haberlere gö
re, aşağı - yukarı bütün binaların çatılan uç
muş, kiremitleri dökülmüş, camlan kmlmıştır. 
Hâdise sabahı saat 10 da, biraz evvel arkadaşı
mızın ifade ettiği gibi, Hava Kuvvetlerinin tel
sizi ile durum merkezi Hükümete ve ilgili vekâ
letlere bildirilmiştir. Bu arada İçişleri Bakanlı
ğına da bilgi verilmiştir. Saat 13,14 te Mardin 
Valisinden aldığım bir telgrafı Yüce Meclise 
okuyorum. 

«Millî Savunma, İçişleri, Millî Eğitim, Ulaş
tırma, Bayındırlık, Tanm, İmar ve İskân Ba-
kanlıklanna : (Çok acele) 

Meteorolojideki rüzgâr süratini ölçen âletler, 
saatte 120 km. yi tesbit ettikten sonra bozuldu
ğu için hakiki sürati ölçmek imkânı olmamıştır. 

1. Şehrin su ihtiyacını öncelikle sağlamaya 
çalışıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 



M. Meclisi B : 19 
2. Elektrik tesisatının bütün gayretlere rağ

men bir haftadan evvel işler hale gelmesine im
kân olmadığı kanaatindeyiz. 

'.). Kullanılmaz hale gelen hastane, Radar 
Hastanesine kaldırılmıştır. 

4. öğretim yapmak müm'küıı olmadığı için 
bütün okullar tatil edilmiştir. 

5. Diyarbakır hariç, çevremizle her türlü 
muhabere imkânlarımız kesilmiştir. 

fi. Âmme ve hususi şahıslara ait binalardaki 
tahribatın giderilmesi için gerekli tedbirler 
alınmaktadır. Bu meyanda Diyarbakır vilâye
tindeki cam ve kiremit stoklarına el konulmuş
tur. 

7. Şimdilik insanca zayiat tesbit edileme
miştir. 

8. ilçelerdeki hasarın tesbiti için motorlu 
vasıtalar ilçelere tahrik edilmiştir. 

9. Cizre'den alman telsizde Jandarma ko
ğuşunda çıkan yangın neticesinde koğuşun Ada
let ve Maliye binalarının tamamen yandığı öğ
renilmiştir. 

10. Süvari grııpıı tesisleri tamamen harab-
ol muştur. 

11. Siirt'te de aynı tahribatın olduğu öğre
nilmiştir. 

12. Alınacak bilgiler peyderpey arz edile
cektir. 

13. Millî Savunma, içişleri, Millî Uğitim, 
Ulaştırma, Bayındırlık, Tarım, imar ve iskân 
Bakanlıklarına yazılmıştır.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu haberi sabah sa
at 10 civarında alır- -almaz (imar ve iskân Ba
kanı arkadaşım da Yüksek Heyete izahatta bu
lunacaklardır.) Sağlık, imar iskân, Kızılay, 
içişleri Bakanlığı ilgililerine icabeden talimat 
verilmiştir. Diyarbakır' Valisini derhal ora
ya ilzam ettim. Diyarbakır'dan her türlü yiye
cek, içecek sevk edilmesi için hazır vaziyette 
bulunmalarını, söyledim. Seyyar Jandarma bir-
lilkerini Mardin'e ilzam ettim. Hasarın hakika
ten büyük olduğu görülmektedir. Şayanı şük
randır ki, can kaybı olmamıştır. Askerî bir
liklerimiz, Diyarbakır Kolordu Kumandanlığı, 
her fevkalâde âfette olduğu gibi bu sefer de 
meydana gelen hasarın giderilmesi ve sivil va
tandaşların ihtiyaçlarına bir an evvel cevap ve
rilebilmesi için her türlü imkânlarını valilerin 
emrine vermişlerdir. Hükümet hâdiseyi yakînen 

25 . 12 . İ963 Ö : 1 
t akibetm ektedir. Mâruzâtım bu kadardır. Hüi' 
metl erimle arz ederim. 

BAŞKAN —- Buyurun Sayın imar ve İskân 
Bakanı. 

İMAR VE İSKÂN BAKANİ HAYRÎ MUM-
OUOÖLTT (Tekirdağ) — Muhterem arkadaşlar, 
hakikaten hepimizi milletçe elemli kılan Mardin 
hâdisesi hakkında Sayın il yas Seçkin arkadaşı
mın verdiği açıklamayı ilâveten şunu arz elmek 
isterim : 

Saat 10 da Hava Kuvvetlerinin telsiziyle, 
Mardin'de millî bir felâket halini alan bir felâ
ketin vukuunu öğrendim. Ondan sonra Mardin 
vilâyetiyle irtibat sağladım; saat 11 de bizzat ko
nuştum. Ilyas Seçkin arkadaşımın izahı veçhile, 
durumu bana anlattı, derhal kendisine âcil ted
bir olarak 100 bin lira gönderildi. Bundan baş
ka, hasarın tesbiti ve Tabiî Âfetler Kanununun 
Vekâlete verdiği vazifelerin hüsnü surette ifası 
için Diyarbakır'daki imar ve iskân Vekâleti va
zifelileri derhal Mardin'e sevk edildi. 

Şu anda Vekâlet Müsteşarı da Mardin'le dai
mî irtibat halindedir. Bakanlığa mevdu vazife
nin kemaliyle ifa edildiğine Yüce Meclisin mut
main olmasını diler, saygılarımı sunarım, efen
dim. 

.2. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
Kıbrıs'taki kargaşalıklar ve Türk Cemaatine ya-
pılagelmekte olan kanlı tecavüzler kanununda 
Hükümetin açıklamada bulunması gerektiği hak
kındaki konuşması ve Başbakan Yardımcısı 
Ekrem A.lican'ın, Hükümetin bu açıklamayı yap
maya hazır olduğuna, ancak bunun zamanını seç
me imkânını yine Hükümete bırakılmasını te
menni ettiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Hilmi Ay-
dıııçer. Kıbrıs mevzuu üzerinde değil mi efen
dim? 

HÎLMI AYDINGER (Aydın) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HtLMt AYDINÇER (Aydın) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Kıbrıs'ta dünden 
beri çok vahim hâdiselerin devam etmekte oldu
ğunu ve durumun salâha doğru değil bilâkis da
ha da vehamete gitmekte, bulunduğunu ancak 
radyo ve gazetelerden öğrenmiş bulunuyoruz. 
Irkdaşlarımızın kanlarının dökülmekte olduğu bu 
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hâdiseler üzerinde Parlâmentonun esaslı tenviri • 
için bugün bir gizli celse yapılmasını ve Hükü- j 
met yetkilileri tarafından tafsilâtlı bilgi verilme- ; 
sini ve sorularımızın da cevaplandırılmasını 1e- ı 
rain maksadiyle gündem dışı söz almış bulunııyo- I 
rıtıu. içtüzüğe göre bu hususta 15 imzalı önerge- J 
mizi takdim ediyorum. Lütfen tasvip buyurul- i 
masını saygı ile arz ederim. ! 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Hilmi Beyefendi, Hükümetten 

bilhassa Hariciye Vekilinin bulunması lâzımdır. 
Müsaade edersen i'/ bu gizli celseyi yarın yapsak.' 
(Soldan; «Hayır hayır, bugün olsun» sesleri.) 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM ALlCAN (Sakarya) — Efen
dim, müsade eder misiniz, Hükümet adına arz 
edeyim. 

BAŞKAN --- Hükümet adına Başbakan Yar
dımcısı Sayın Ekrem Aliean, buyurun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR 
DIMCISI EKREM ALÎCAN (Sakarya) — Aziz 
arkadaşlarım, Hükümet Kıbrıs'taki olayları ya
kından takibetmektedir. Muhterem arkadaşımın 
temennisini de burada dikkatle dinlemiş bulunmak
tayım. Hükümet Yüksek Meclisinize izahat vermek 
icabettiği anda her zaman gelmeye hazır vaziyette
dir. Müsaade ederseniz arkadaşımızın bu mâru
zâtını Hükümet Başkanına iletirim. Yalnız, Hü
kümeti lütfen, hâdiseleri takibettiği bu sırada 
izahat verme zamanını seçme bakımından Yüksek 
Meclisinizin serbest bırakmasını istirham ediyo
rum. (Doğru sesleri.) 

BAŞKAN — önerge sahibi arkadaşlarımız
dan Hükümet bu hususta rica ediyorlar, ne bu-
ynrulur Hilmi Bey? 

HİLMİ AYDINÇER (Aydın) — Müsaade, 
ederseniz bir şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HİLMİ AYDINÇER (Aydın) - Muhterem 
arkadaşlarını; mühim hâdiselerin cereyan ettiği 
ve Meclisin içtima halinde bulunduğu bu esnada 
Başbakan burada bulunmayabilir. Hâdiseleri ya-
kınen dakikası dakikasına takiple meşguldür; 
amenna. Ama, hiç olmazsa Hükümeti temsilen 
bir bakanın -Hariciye veya Millî Savunma Ba
kanım un- burada bulun.mıasmı biz isterdik, arzu 
ederdik. Hükümet niçin cevap vermiyor? (Or
ta sıralardan gürültüler). 
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BAŞKAN — Hilmi Bey bir dakikanızı rica 

ederim. Rfendim, Başbakan Yardımcısı Sayın 
Aliean mâruzâtta bulundular. Kıbrıs mevzuun
da Hükümet her zaman izahata hazırdır. Yalnız 
bu mevzuda Hükümetin izahatta bulunması için, 
zamanın seçiminde Hükümetin serbest bırakıl
masını Sayın Aliean istiıiham ettiler. Biz de rica 
ediyoruz. Arkadaşlarımızın bu iş üzerinde oyla
rını kullanmaları da gerekecektir. Bu da çok 
uzun vakit alacak. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ben imzamı 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — îhsan Ataöv imzasını geri al
dığı için bu celse bunu görüşemiyoruz. 

HİLMİ AYDINÇER (Aydın) — 16 imza
dır efendim. 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız daha, Sayın 
Hilmi Oben de imzasını geri aldı. Bu suretle 
10 da olsa 14 e düşüyor. 

KEMAL BAĞOTOCîLU (Maraş) — Sayın 
Başkan, ben koyuyorum imzamı. (Olmaz sesleri) 

BAŞKAN — Olmaz o şekilde Sayın Bağcı-
oğlu. 

S. —• İzmir Belediye Başkanı Osman Kibarf-
tn, İzmir Belediye Meclisi adınat Kıbrıs'taki 
esefverici olaylar sırasında ölen ve yaralanan 
Türklerin ve ailelerinin acılarını paylaştıkları, 
Kıbrıs Türklerinin cam ve mal emniyetlerinin, 
hürriyet ve saadetlerinin 'korunması hususunda 
son çareye dahi baş vurulmasını istedikleri ve 
bu isteğin Kıbrıs Türk Cemaati liderlerine de 
ulaştırdm.ası rica ve temennisini muhtevi telgrafı. 

BAŞKAN - - İzmir Belediye Başkanlığının 
bir telgrafı vardır, okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Anavatanın bir parçası saydığımız Kıbrıs'ta 
(cereyan eden son müessif olaylar neticesinde 
ölen üç ve yaralanan 20 den fazla Türk karde
şimizin acılarını kalbimizde derin olarak hisset
mekteyiz. Kıbrıs Türklerinin anlaşmalarla sağ
lanmış bulunan temel haklarını insanlık ve hu
kuk dışı çetecilik davranışlariyle yok etmeye kal
kışan ve buna Kıbrıs polislerini de âlet eden 
sorumluların cezalandırılmalarını ve Kıbrıs 
Türklerinin can ve mal emniyetlerinin hürriyet 
ve saadetlerinin icabında son çareye dahi başvu-



M. Meclisi B : 19 
rularak teminini istiyoruz. Hunharca işlenmiş 
cinayetlerin ıstırabı içinde İzmir şehri adına 
belediye meclisinin hemşehrilerinin duygularına 
tercüman olarak 2ı3 . 12 . 1963 günlü toplantı
sında bu mevzuda ittifakla almış olduğu kararı 
belediye reisi olarak Türk Milleti adına karar 
vermek ve gereken teşebbüsleri yapmak yetkisi
ne sahibolan Sayın 'Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı ile'Sayın 'Hükümet Başkanlığına 
arz ederken bu arada bu kararımızın Kıbrıs 
Türk Cemaati Liderliğine de ulaştırılması husu
sunda yüksek tavassutlarını saygı ile rica ede
rim. 

izmir 
Belediye Başkanı 

Osman Kibar 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 
Bir önerge daha var, onuda okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kıbrıs'taki son gelişmeler hakkında Hüküme

tin aydınlatıcı izahatta bulunmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Çanakkale Denizli 
Nihat Akay Remzi Şenel 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın arzularına 
Başbakan Yardımcısı Sayın Alican cevap verdi
ler. Başbakan da bulunmadığına göre, Sayın 
Alican'm beyanatı herlhalde kâfi gelecek.. 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin gerive-
rilmesine dair önergesi (2/148, 4/281) 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin tüzük gereğince bir defa görüşüle

cek işlerin (31) sırasında bulunan 5434 sayılı 
»Emekli (Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin 
tadiline ve bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifimizi geri alıyoruz. 

Gereken işlemin yapılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Adana Mardin 
K. Sarıibrahimoğlu M. Ali Arıkan 

Adana Çorum 
A. Karamüftüoğlu N. Ahıskalıoğlu 

Uşak Sivas 
İbrahim Bulanalp Rahmi Günay 
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Sivas 

İbrahim Göker 
Kastamonu 

O. Zeki Oktay 
Erzincan 

Zeynel öündoğdu 
Maraş 

H. Fehmi 'Evliya 
Kayseri 

Mehmet Sağlam 
Yozgat 

Veli Uyar 

Kastamonu 
Ali özdikmenli 

Adana 
Yusuf Aktimur 

Ankara 
Ahmet Üstün 

İçel 
M. Ali Aslan 

Kayseri 
Mehmet Göker 

BAŞKAN — Gündemde olduğu için gerive-
rilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikler 
için seçim, 

BAŞKAN — Gündemin ikinci maddesine ge
çiyoruz. 

Gündemin ikinci maddesi, dün aranan nisabı 
bulamadığımız komisyonlarda açık bulunan üye
likler için seçim idi. Beşer tane kâğıt dağıttık. 
Onları lütfen yazınız ve beş sepete atınız ve lüt
fen dağılmaymız çünkü Ziraat Bankası Kanunu 
gibi kanunlar var, onları da çıkaralım. Şimdi 
komisyonlara seçilecek adayları okutuyorum. 

Komisyona gösterilen adaylar : 

DİLEKÇE KOMİSYONU : Saffet Emhıağa-
oğlu, Fakih özfakih, Cevdet Aydın. 

İMAR YE flSKÂN KOMİSYONU : Zühtü 
Pehlivanlı. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU : Şevki Gü
ler. 

SAYIŞTAY KOMİSYONU : Ahmet Zeydan, 
Bekir Sami Karaftıanlı, Fethi Doğançay. 

TİCARET KOMİSYONU : İzzettin Ağaoğlu. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Efen

dim, önerge verilsin, imzalıyacağım. 

BAŞKAN — Efendim, gündeme geçmiş bu
lunuyoruz. Onu yarma bıraktık. Şimdi gönde
receğim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Günde
me geçmeden de imza koyduğumu söylemiştim. 

BAŞKAN — Komisyonların seçimi için üç 
kişilik tasnif heyeti tesbit ediyoruz. 

İbrahim Cemalcılar (Eskişehir), buradalar 
mı? (Yok, sesleri), 
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İbrahim Imirzalıoğlu (Ankara), buradalar 

mı? (Burada, sesleri), 
Hasan Fehmi Evliya (Maraş), buradalar mı? 

(Burada, sesleri), 

Şevki Güler (Afyon Karahisar), buradalar 
mı? (Kendisi aday, sesleri), 

Süreyya Endik (Çanakkale), buradalar mı? 
(Yok, sesleri), 

Halil özmen (Kırşehir), buradalar mı? (Bu
rada, sesleri). 

5. — GÖRÜ 

1. — Balıkesir Milletvekili Fenni îslimyeli ve 
2 arkadaşının, T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri memur ve hizmetlilerine 
100 ncü yıldönümü ikramiyesi verilmesi hakkın
da kanun teklifi ile Çankırı Milletvekili Rahmi 
înceler'in T. C. Ziraat Bankası memur ve müs
tahdemlerine ikramiye verilmesine dair kanun 
teklifi ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(2/463, 2/478) (S. Sayısı: 500) (1) 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge var oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin öncelikle görüşülmesi kararlaştı

rılan işler bölümünün 5 nci sırasında yer alan 
«Ziraat Bankası ve T. Kredi Kooperatifleri me
murlarına 100 ncü yıldönümü ikramiyesi veril
mesi hakkındaki kanun teklifinin» bahis konu
su yıldönümünün 20 Kasım'da idrak edilmiş bu
lunması sebebiyle diğer işlere takdimen görü
şülmesine müsaadenizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe Komisyonu Sözcüsü 

Balıkesir 
Fennî îslimyeli 

BAŞKAN — Efendim takrirde mevzuubahis 
kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine daha evvel karar alınmıştı, öncelik ve 
ivedilikle görüşülecek işlerin 4 ncü sırasında
dır. Ama takdimen görüşülmesine dair olan bu 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 500 S. Saydı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Efendim, tasnif heyetine İbrahim Îmirzalı

oğlu, Hasan Fehmi Evliya ve Halil özmen ar
kadaşlarımız seçilmişlerdir. 

Şimdi, hangi seçim çevresinden oylamaya ge
çileceğini tesbit için kur'a çekiyoruz. İsparta.... 
İsparta'dan oylamaya başlıyoruz". 

Lütfen her komisyonun adı bulunan sepet
lere yazdığınız aday kâğıtlarını atınız. 

(İsparta milletvekillerinden başlıyarak oy
lar toplandı.) 

İLEN İŞLER 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı?.. Buyu
run Sayın Nevzat Şener. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Muhterem 
arkadaşlarım, memleket hizmetinde, bilhassa 
Türk köylüsü hizmetinde 100 ncü yılını doldur
mak bahtiyarlığına eren Ziraat Bankasının me
mur ve hizmetlilerine bu senei devriye dolayı-
siyle birer maaş ikramiye verilmesi hakkındaki 
kanun tasarısını memnuniyetle karşıladık. Te
mennimiz bütün müesseselerin bu mutlu güne 
kavuşmalarıdır. 

Ancak, bu kanunu kabul ederken, Ziraat 
Bankasının nüvesini teşkil eden Emniyet San
dığını da unutmamak lâzımdır. Memleketimizde 
Ziraat Bankası büyük Devlet adamı Mithat 
Paşa tarafından 1863 senesinde Tuna vilâyeti
nin Pürüt kasabasında kurulmuştur. Gayesi ise 
fakir zürraa yardım etmek ve onu kalkındır
maktır. 1883 senesinde bu sandıklar çoğaltılmış 
ve isimleri menafi sandıkları olarak değiştiril
miş ve ondan sonra da bu sandıklar Emniyet 
Sandıklarına inkılâbetmiştir. 1888 yılında da 
bütün aktif ve pasifi ile menafi sandıkları Zi
raat Bankasına devredilmişti. Şu halde esasen 
100 ncü yılını doldurmuş olan yalnız Ziraat 
Bankasının nüveliğini yapmış olan Emniyet 
Sandığıdır. Bu itibarla bu kanun teklifinde ge
rek kanun teklifinin başlığında ve gerek mad
desinde Emniyet Sandığının da nazarı itibara 
alınması hususunda ayrı ayrı iki takrir vermiş 
bulunuyorum. Bunların da nazara alınmasını 
ve kabul edilmesini istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Halil özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 100 ncü yılını 
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•idrak eden Ziraat Bankası mensuplarını şahsım 
adına sonsuz saygı ve hürmetlerimle selâmla
rım. 

Muhterem arkadaşlarım, hepiniz e.ok iyi bi
lir ve takdir edersiniz ki, Ziraat Bankası memle
ketimizin çiftçilik hayatında en büyük boşluğu 
dolduran bir bankadır. Her gün yüzlerce, bin
lerce köylü Ziraat Bankasiyle karşı karşıyadır. 
Köylüye en yakın banka Ziraat Bankası oldu
ğuna göre en mühim hizmetleri de Ziraat Ban
kası yapmaktadır. Ziraat Bankasının 100 ncü 
yılını idrak etmesi sebebiyle, Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi kooperatifleri mensuplarına bir 
kereye mahsus olmak üzere verilecek bu ikrami
yeyi ben şahsan takdirle karşılıyorum. Gelecek 
yıllardaki çalışmasını teşvik edeceğinden dolayı 
arkadaşlarımızın getirdikleri bu kanuna müs
pet oy vereceğim. Teşvik ve çalıştırma bakı
mından ehemmiyetli olacağı için arkadaşlarımızı 
da, böyle bir kanunu getirdiklerinden dolayı 
tebrik ederim. Memleket hizmetinde en yakın 
insanlar olarak Ziraat Bankası mensuplarını, 
yine huzurunuzda sonsuz hürmetlerimle selâm
lıyorum. 

BAŞKAN —Rayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ook muhte

rem arkadaşlarım, memleketimizin ziraat yapı
lır' tapulu yerlerinin tapusunu kasasında bulun
duran ve memleket ziraatini kalkındıracak ve 
istikamet verecek olan Ziraat Bankasının 
100 ncü yılını idrak ederken, bu müesseseyi ku
ran ve Türk milletine bu imkânı sağlıyan büyük 
Devlet adamı Mithat Paşa'nın ruhunu şâdeder 
ve huzurunuzda hürmetle eğilerek sözlerime baş
larım. 

Muhterem arkadaşlar, yurdumuzun 630 kö
şesinde şubesi bulunan ve sayısı 159.'] ü bulan 
Tarım Kredi kooperatifleriyle de faaliyet saha
sını genişleten T. C. Ziraat Bankasının memle
ket kalkınmasında oynamış olduğu rolün.ehem
miyeti elbette hepimizce takdir edilir. Her yıl 
mu diler in e büyük çapta ikramiye dağıtan bu 
banka, çok aziz arkadaşlarımızın getirdikleri 
•bu .tasarı ile 'banka mensuplarına 4,5 milyon 
lira, Tarım Kredi Kooperatifleri 'mensupları
na da 750 - 800 bin lira tutarında bir ikramiye 
verecektir. Bir yıllık mudilerine dağıttığı ik
ramiyeyi tutmıyan şu miktar, 100 yaşını dol
durmuş hayırlı bir müessese için hiçbir za-
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;man çioğunsayacağınız i bir miktar değildir Te
menni ederiz ki, bütün faaliyetleriyle zararda 
bulunan İktisadi Devlet Tevekküllerimizin Zi
raat Bankası gibi hayırlı ve memleket kalkın
masında çok 'müspet yola. girdikleri yüz yılla
rını idrak etsinler 've onlar da bü'fiin dünya
da. anane haline gelen -bu •çiok güzel Vecibeyi 
ifa eylesin]er. 

Şimdi Ziraat Bankası (memurlarının böyle 
maddi değerden ziyade, 'içerisinde bütün günü
nü, kıymetli saatlerini vcrdiklleri. ve öm'ürl'e-
i'ini tükettikleri hayırlı müessesede m'ân evi 
değeri bakımından sabırsızlıkla bekledikleri 
bu ikramiyenin ıçjok acele 'olarak Parlâlmeııto-
mıi'zdan çıkmasını diler, yılbaşından evvel ken
di ellerine geçmesi için Saıym 'Ticaret Bakanı
mızı Senatoda da aynı (hızla vaizifcde görmek 
isteriz. 

Şimdi arkadaşlarım. Ziraat Bankasının 
bundan sonraki hayırlı hezimetlerinde nice yüz 
yıllar idrak etmiesirii temenni eder bu kanu
nun banka mensuplarına, alacakları ikramiye
lerinin de yüz yılın bir hatırası >olara:k (bunla
rın evlâtlarına 'hayırlı olmasını temenni ede
rim, 

BAŞKAN — Sayın Bahtiyar Vural. 
BAHTİYAR VURAL (Kars) — Sayın ar

kadaşlarım, görüyorsunuz ki, kıymetli zamanı
nızı kaybetmemek için pek ender olarak kürsü
ye çıkıyorum. Bazan gürültü, patırtı oluyor 
ama yine de dikkat ediyorum, böyle arada bir 
çıkıyorum. 

Şimdi şu teklifi bendeniz de cok yerinde bu
luyorum. Hakikaten Ziraat Bankası Umum Mü
dürlüğünün memleketin kalkınmasında büyük 
hizmetleri olmaktadır. Yani bunu hakikaten 
hepimiz takdir ediyoruz, biliyoruz. Mensupları 
da son gayretleriyle çalışıyorlar. Bizzat müşa-
hade etmişimdir, saat 6 dan 7 den sonra da me
murların çalıştıklarını gözlerimle görmüşümdür. 
Binaenaleyh bu teklifin çok yerinde olduğu ka
naatindeyim. Müspet oy vermenizi ben de bil
hassa rica edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz is-
tiyen arkadaşımız var mı? Varsa buyursunlar. 
Buyurun Saym Halis Bayramoğlu. 

HALİS BAYRAMOĞLU (Gümüşane) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, evvelâ huzurları
nızda bu kanun teklifini yapan arkadaşlarıma 
teşekkür ederim. Türkiye'nin ziraat ve ticaret 
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safhasında mü'hi'm rol aynıyan Zira ait Bankası 
mensupları gece gündüz bu memleket hizmetin
de çalışmaktadır. İki aydan beri Meclisten yık
ması beklenen bu kanun tasarısına göre Ziraat 
Bankası mensubu arkadaşlarımızın alacakları 
ikramiyelerini alacaklarmış gibi borçlanmışlar 
ve yeni yıla bu borç içinde girmek üzeredirler. 

Mulhterem arkadaşlarımdan Ihassaiten istirha
mım yeni yılı Ziraat Bankası mensupları arka
daşların neşeli olarak geçirmeleri için ve çoluk 
çocuklarının güler bir şekilde yeni yılı idrak 
edebilmeleri için kanunun bir an evvel Meclis 
ve Senatodan çıkması ve Ziraat Bankası men
supları olan arkadaşlarımın bu ikramiyeleri yıl
başından evvel almaları temennimdir. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Komisyon seçimleri için oyla
rını kullanmıyan arkadaşlarımız var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. Tasnif Heyeti lütfen 
tasnife başlasınlar. 

Teklifin tümü hakkında Sayın Rahmi İnce
le r, buyurun. 

RAHMİ İNCELER (Çankırı) — Muhterem 
Reis, muhterem arkadaşlar; kanun teklifini ben
deniz yaptım ve bankanın 100 ncü yıldönümü
nü kutlaması elbetteki medarı iftiharımızdır. 
Çünkü bu gibi müesseselerimiz çok azdır. Bun
dan sonra da bana hâkim olan kanaat şu oldu: 
Türkiye'de Türk köylüsü ile yakından haşir ne
şir olan bir müessesenin yüzüncü yıldönümün
de bir maaş nisbetinde ikramiye verilmesini tek
lif ettim. Kıymetli arkadaşlarımın müzahir ol
duklarını görüyorum. Onun için başka bir şey 
söylemiyeceğim. Şimdiden hepinize teşekkür 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen var mı?. Yok. Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiye.nler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususu vardır. İve
dilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koopera
tifleri memur ve hizmetlilerine 100 ncü yıldö

nümü ikramiyesi verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Memlieiketi'mıi'zde 'teşkilâtı 
zirai kredinin 100 ncü yıldönümünün lidrak 

26 . 12 . 1963 Ö : İ 
I edilm'esi münasebetiyle bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte T. O. Ziraat Bankasında görev
de ıbulunan memurlar ile daimî ve geçici hiz
metlilere, 7244 sayılı Kanunun :"> ncü madde
sinde 'bahsi geçen kayıtlarla bağlı kalınmak
sızın aldıkları ücret veya yevmiyelerinin bir 
aylık zaımsız tutarları nİsbetinde 100 ncü yıl
dönümü ikramiyesi adı ile bir ikramiye verile
bilir. 

BAŞKAN — Başlığın değiştirilmesi hakkında 
bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
T. O. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koope

ratifleri memur ve hizmetlilerine 100 ncü yıl dö
nümü ikramiyesi verilmesi, hakkındaki teklifin 
başlığının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

İstanbul Amasya 
Muhiddin Güven Nevzat Şener 
Kanun başlığı : 

«T. O. Ziraat Bankası vo Tarım Kredi Koo
peratifleri ile Emniyet Sandığı memur ve hizmet
lilerine JOO neü yıldönümü ikramiyesi verilmesi 
hakkında kanun teklifi» 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor mu? 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ UYAR 

(Yozgat) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Filhal iştirak ediyor musunuz? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ UYAR 
(Yozgat) •— Filhal iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 
Başlığı önergede olduğu şekilde oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde üzerinde söz istiyen? Yok. Verilmiş 
başka önergeler var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ziraat 3ankasmm kuruluşunun 100 ncü yıl 

dönümü ikramiyesi olarak Banka memurlarına 
verilecek ikramiye kanununa ayni yıllarda kurul
muş olan Emniyet Sandıkları memurlarının da 
ithalini arz ve teklif ederiz. 

Yozgat Yozgat 
Celâl Sungur Veli Uyar 
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Yüksek Başkanlığa I 

Birinci maddedeki (T. C. Ziraat Bankasında) 
tâbirinden sonra «ve Emniyet Sandığında» iba
resinin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Amasya 
Muhiddin Güven Nevzat Şener 

BAŞKAN — Her iki önerge de mahiyeti iti
bariyle aynıdır. Emniyet Sandığı mensuplarının 
da Ziraat Bankası memurlarına verilecek ikrami
yeden faydalanması hakkındadır. Komisyon ka
tılıyor mu? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ UYAR 
(Yozgat) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VELİ UYAR 

(Yozgat) — Ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 

Maddeyi değiştirilen şekliyle tekrar okutuyorum. 

T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koopera
tifleri ile Emniyet Sandığı memur ve hizmetli
lerine 100 ncü yıldönümü ikramiyesi verilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Memleketimizde teşkilâtı zirai 
kredinin 100 ncü yıldönümünün idrak edilmesi 
münasebetiyle bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte T. C. Ziraat Bankasında ve Emniyet San
dığında görevde bulunan memurlar ile daimî ve 
geçici hizmetlilere, 7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinde bahsi geçen kayıtlarla bağlı kalın
maksızın aldıkları ücret veya yevmiyelerinin bir 
aylık zamsız tutarları nisbetinde 100 ncü yıldö
nümü ikramiyesi adı ile bir ikramiye verilebi
lir. 

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

MADDE 2. — 2836 sayılı Kanuna göre ku
rulan Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışan 
memur ve hizmetlilere de Yönetim Kurullarının 
karar vermesi halinde aynı şartlar dairesinde 
100 ncü yıldönümü ikramiyesi verilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen var mı? Buyurunuz Sayın Zeytinoğlu. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Efen
dim, bu kati bir hüküm değildir. Bu madde 
Yönetim Kurulunun salâhiyetine bırakıyor. I 

25 . 12 . 1963 O : 1 
I Onun için bâzı Yönetim Kurulları maddeye gö-
I re vermeye karar verir, bâzı Yönetim Kurulları 

da vermemeye karar verebilir. Halbuki Tarım 
Kredi Kooperatifleri de Ziraat Bankasının bir 
koludur. Aynı muameleyi yaparlar, aynı şe
kilde çalışırlar. Binaenaleyh, bunu Yönetim 
Kurullarının salâhiyetine bırakmıyalmı. Ka
nunun metnine sokarak kati olarak Tarım Kre
di Kooperatiflerinin de memur ve hizmetlile
rinin istifade etmeleri için Yönetim Kurulları
nın kararlarına vabeste şeklinde değil, kati bir 
ifade kullanmak suretiyle bu maddeyi kabul 

I edersek daha yerinde olur kanaatindeyim. 
BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, teklifiniz 

I var mı? Lütfen teklifinizi yapınız. 
Buyurun Sayın Dikmen. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu mevzu komisyonlarda (Bi
lindiği üzere muhtelif komisyonlardan gelmek-

I tedir) görüşülürken Tarım Kredi Kooperatif
lerinin henüz taazzuv halinde olduğu, yani or-

I ganizasyona gidildiği ve bir kısım kooperatif-
I lerin de zarar ettiği mülâhazasiyle alâkalı daire

nin mesul şahsı (Hatırında kaldığına göre) bu-
I nun Yönetim Kurulları kararma bırakılmasını 

istemiş idi. Ziraat Bankası bir kül olduğuna 
ŞÖre kooperatif memurlarına da aynı ikramiye-

I nin verilmesi elzemdir kanaatindeyim. Bir 
tefrika gitmemek için muhterem heyetin koopera
tif mensuplarına da ikramiyenin verilmesini kesin 
şekilde ifade etmesi yolunda rey izharını is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen var mı? Yok. Aziz Zeytinoğlu arkadaşımı
zın önergesini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Yönetim Kurulunun karar vermesi halinde 

kelimesinin çıkarılmasını arz ve rica ederim. 
Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FENNÎ 
İSLÎMYELİ (Balıkesir) — Biraz evvel konu
şan Sayın Zeytinoğlu arkadaşımızın mütalâala
rına şüphesiz ki iştirak etmek isterim. Yalnız 
şunu ifade etmek zarureti karşısındayım. Ma
lûm olduğu veçhile Tarım Kredi Kooperatif
leri hususi hukuk hükümlerine tabi bir teşekkül-

I dür. Hususi hukuk hükümlerine tabi bir teşek-
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külün tasarruflarına kanun yolu ile müdahale 
etmek icabetmediği kanaatindeyim. Bu sebeple 
kooperatiflerin her biri; yani Türkiye'de mec-
eut 1575 kooperatiften her biri ayrı özel hukuk 
hükümlerine tabi olan teşekküller olduğu dik
kate alınarak kanunun 2 nci maddesi bu istika
mette tedvin edilmiştir. Şüphe yok ki 100 ncü 
yıl ikramiyesi kooperatiflerde çalışan memur
ların müstefidolmasma mâni olacak bir Yönetim 
Kurulu zannediyorum olmıyacak. Bunu bilhas
sa ifade etmek zaruretini hissettim. Bu sebeple 
söz aldım. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim. Ko
misyona da sadece sordum. Daha evvel istesey
diniz olurdu. Komisyon katılıyor mu efendim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FENNÎ 
ÎSLÎMYELÎ (Balıkesir) — Takdire bırakıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon Yüksek Heyetinizin 
takdirine bırakıyor, önergenin nazara alınma
sını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor musunuz 
efendim ? 

BAŞKAN — Sözlü sorulara geçiyoruz, arka
daşlar. 

1. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
sözlü sorusu ve Millî Savunma Bakanı llhami 
Sancar'm cevabı (6/614) 

BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğlu burada
lar mı?.. Buradalar. Sayın Millî Savunma Bakanı 
da buradalar. Sözlü soruyu okutuyorum. 

25 . 3 . 1963 
Ankara'da inşa edilecek olan 
Gülhane Askerî Tip Akademisi 
binası inşaatı hakkında Millî Sa
vunma Bakanlığından sözlü soru 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun sözlü olarak Millî 

Savunma Bakanlığı tarafından cevaplandırıl-

26 . 12 .1963 O : 1 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FENNÎ 

ÎSLÎMYELÎ (Balıkesir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — O halde maddeyi kabul ediyor

sunuz ? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FENNÎ 
ÎSLÎMYELÎ (Balıkesir) — Evet. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyurduğunuz 
önerge ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Ticaret Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte konu
şacak arkadaşımız var mı? Yok. Teklifi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Teklif Meclisimizce kabul edilmiştir. 

ması için delâletlerinizi saygılarımla rica ede
rim. 

Edirne Milletvekili 
I^ahir Giritlioğlu 

Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi inşaatı için : 

1. Projeler ikmal edilmeden mütaahhide, 
ihale edildiği ve bu suretle projesi ikmal 
edilmediği için, inşaata başlanmadığı doğru 
mudur? 

2. 36 milyon liraya çıkacak olan bu bi
nanın inşaatına başlanamadığı için; 1961 yılı 
bütçesinde ayrılan 10 milyon liranın ve 1962 
bütçesinde ayrılan keza 10 milyon liranın sarf 
edilmiyerek, duyuna kaldığı doğru mudur? 
1963 yılı bütçesinde ayrılan tahsisatın sarf 
edilmesi kabil olabilecek midir? 

6. — SORULAR VE CEVAPLARI 
A. — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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3. İnşaatta başlanamıyan mezkûr bina için 

inşaatı kontrol etmek vazifesiyle bir yıldan 
fazla bir süre ile, on bir aded mühendis" ve 
yüksek mühendisin, yüksek yevmiye ücretle 
çalıştırıldıkları doğru mudur? Doğru ise bu 
mühendislere kontrolörlük hizmetleri iein ne 
kadar tediyatta bulunulmuştur? 

Mühendis Aslan Çoluk'm çalışmadığı için. 
üzülüp, hicap duygusu ile istifasından sonra. 
diğer kontrol mühendislerini Şubat, 1963 tari
hinden sonra; bu yerden ayırıp inşaat daire
sinde başka bir vazifede istihdam yoluna gidil
diği doğru mudur? 

4. Keşif bedeline göre : Mütaahhidin yüz
de yirmi nisbetindo kâr edeceği kabul edil
miş ve alelıtlak her inşaatta mütaahhit kazancı 
böyle hes'abedildiği halde, yüzde dokuz nis-
betinde kıran mütaahhidin durumu bakan
lığa itimat vermekte midir? İnşaatı, mütaahhi
din yapacağına bakımlık kaani midir? 

5. İnşaatın bu tarzda sürüncemede kalma
sında İnşaat Dairesi yetkililerinin kusurları 
'var mıdır? 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı, Sayın 
Sancar. 

MIİLL.Î SAVUNMA BAKAM İÜ1TAMİ 
SANCAR —• Sttyııı Başkan, sayın milletvekil
leri arkadaşlarım; 

1. Ankara'da Etlik semtinde yapılacak 
olan Oülhane Askerî Tıp Akademisi inşaatı
nın. üc seneye sâri olmak üzere ve her sema 
bütçeye on milyon Türk lirttsı konmak su
retiyle otuz milyon Türk lirasına yaptırıl
ması, 5 . 1 . 1961 tarih ve 229 sayılı Kanunla 
Millî Savunma Bakanlığına verilmiştir. 

İşin önemini göz önünde tutan Bakanlığı
mız' hastane projelerinin müsabaka ile yaptı
rılmasını uygum görmüş ve bu işin tahakkuk 
ettirilmesi Bayındırlık Bakanlığından talcbe-
dilmişitir. Bayındırlık Bakanlığınca, projeler 
1 . 1.0 1961 tarihinde müsabakaya çıkarılmış 
ve 8 2 1962 tarihinde de müsabaka sonuç
lanmıştır. Müsabaka sonumda belli olan 
projeleri hazırlıyacak mimarla mukavele 
20 . 5 . 1962 tarihinde de yapılmış ve ancak: iki 
ay sonra 1 9 . 7 . 1962 tarihinde Sayıştayca vize 
edilmiştir, üzerinde bu tarihten itibaren ça-

25 . 12 . 1963 O : 1 
I lışılan. projelerin bütünü 1963 Temmuz ayında 
I bitirilmiştir. Bu arada bitirilen 'kısımlar parça 

parça mütaahhitliğo verilmiştir. 
İşin gecikmesine mâni olmak ve üç senede 

bitirmek gayesiyle (Kilhane Askerî Tıp Aka-
dem esinin birinci kısım inşaatı otuz milyon 
Türk lirası keşif bedelle ihaleye çıkarılmış 
ve % 38, 99 tenzilâtla 19 803 000 Türk lirasına 
Altınel Kardeşler Yapı l imitet Şirketine iha
le edilmiştir. İhale 15 . 2 . 1962 tarihinde mu
kaveleye bağlanmış ve 23 . 2 . 1962 tarihinde 
de Sayıştayca vize edilmiştir. 

Böylece Grülhano Askerî Tıp Akademisi 
hastanesinin inşaat işlerine 1962 yılının Hazi
ranında başlanmış ve arazi işlerinin % 90 m bi
tirilerek, polikilinik binalarının inşaatına geçil
miştir. 

i 2. 229 sayılı Kanunla bu inşaata her sene 
I on milyon Türk lirası ayrılmaktadır, 1961 senesi 
I bütçesinden ayrılan on milyon Türk lirasının 
I 6 601 000 Türk lirası mukavele hükümlerince 
I ihale bedelinin 1/3 ü avans olarak verileceğinden, 
I banka teminat mektubu karşılığı mütaahhide ve-
I rilıniş, geri kalan kısım ile de inşaatta knllanıl-
I mak üzere demir ve boru alınmıştır. 

I 1962 senesi bütçesinden ayrılan ödemekten bir 
I kısmı (bir milyon kadarı) miitahhi.de istihkak 
I karşılığı ödenmiş ve büyük bir kısmı da Hü-
I kümetçe alman tasarruf tedbirleri meyanında ip-
I tal edilmiştir. 

I 1963 malî yılında ise yine kanunun emrettiği 
I on milyon Türle lirası ödenek bütçeye konulmuş 
I olup inşaat devam etmektedir. Hizmet tamamen 
I yapılamadığından yukarıda arz edildiği gibi bir 
I kısmı sarf, büyük bir kısmı da tenkis cdildiğin-
I den. Hazineye gelir kaydolunmustur. 

I 3. Mütaahhidine Nisan 1962 tarihinde yer 
I teslimi yapıldıktan sonra başlanan arazi, proje 
I tetkik ve tasdik işleri için ihale evrakın da da 
I yazıldığı şekilde bir kontrol heyeti teşkil edil-
I mistir. Kontrol heyetini teşkil eden bütün ele-
I manlar o tarihlerde askerlik görevlerini yapan 
I yedek subay mimar ve mühendislerden olup bun-
I lamı yüksek yevmiye ile çalıştırılmaları tabiatiy-
I le mevzuubahsolamaz. O tarihlerde kontrollük 
I teşkilâtında çalışan tek sivil ve yevmiyeli eleman 
I bahsi gecen, mühendis olmayıp tekniker olan Ars-

lanOolak'tır. 
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İnşaatın ehemmiyeti göz önünde bulunduru

larak kontrollük teşkilâtında çalışacak elemanla
rın devamlı olması lüzumu düşünülmüş, bunun 
için de inşaatın başından beri kontrol teşkilâtın
da çalışan yedek subaylardan üçü, bir mimar, 
bir inşaat mühendisi ve bir makina mühendisi 
15 Ocak 1963 tarihinde yani dört ay önce terhis 
edilince, 10195 sayılı Yevmiyeli Personel Yönet
meliği esasları içinde kontrollük teşkilâtına alın
mıştır. inşaatı kontrol etmek vazifesiyle bir yıl
dan fazla bir süredir, 11 aded mühendis ve 
yüksek mühendisin yüksek yevmiye ücretlerle ça
lıştırıldıkları, yukarıda serdedilen izahattan da 
anlaşılacağı üzere doğru değildir. Mübalâğalıdır. 

Çalışmadığı için üzülüp hicap duygusu ile is
tifa ettiği ileri sürülen Tekniker Arslan Çolak'a 
gelince: Arslan Çolak istifa etmiş değil kendisi
ne İş Kanununa göre gerekli tebligat yapıldıktan 
sonra işine son verilmiştir. Yüksek Meclisi hem 
bir şahısla fazla 'meşgul etmemek ve hem de bu
rada kendisini savunamıyacak bir vatandaş hak
kında fazla konuşmamak amacı ile, eğer sayın so
ru sahibi arzu ederlerse bu konudaki gerekli ev
rak ve vesikaları tetkiklerine sunmaya hazır ol
duğumu ifade ile diğer noktalara geçiyorum. 

Kontrollük teşkilâtından bâzı elemanların Şu
bat 1963 tarihinden sonra inşaat dairesinde baş
ka işlerde çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususuna 
gelince: Kontrollük teşkilâtında münhasıran has
tane işlerinde çalışan bu elemanlardan bir kısmı 
ayrıca hastane üzerinde doktora yapan bir yedek 
subay mimarla birlikte Bakanlığımızın Sivas ve 
Karaköse'de yaptıracağı hastane projelerini ha
zır] amakla görevlendiril mislerdi r. 

4. Bayındırlık Bakanlığının hazırladığı fi
yat analizlerinde mütaahhit masraf ve kârı ola
rak % 25 alınmaktadır, fakat tabiîdir ki, ihale 
tenzilâtlarında inşaatın özellikleri ve mütaahhit-
lerin kendi durumları büyük rol oynamaktadır. 

Gülhane Akademisi inşaatının ihalesi 2490 
sayılı «Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun» 
hükümlerince yapılmıştır. İhale için 23 firma 
müracaat etmiş, 16 firmaya iştirak belgesi veril
miş ve 6 firma teklif vermiştir. Verilen teklif-
lerdeki ihale tenzilâtları sırasiyle : % 33,99; 
% 31,65; % 28,51; % 20,43; % 18,98; % 17,30 
dur. Bu tekliflerin ortalamasını alırsak bu de
ğerin % 25,13 olduğu görülür, özellikle Türki
ye'de ihale tenzilâtları ortalama olarak % 20 
nin üzerindedir. 
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I Sayın (liritlioğlu arkadaşım, sözlü sorusu-
I nım dördüncü bendinde mütaahhidin durunıu-
I nun Bakanlığa itimat verip vermediğini de so-
I ruyor. Bu konuda şunları söylemek isterim : 
I Bu sözlü soru 20 Nisan 1963 tarihinde veril-
I mistir. O zaman yaptırdığım tetkik sonunda, 

sözlü soruya şu tarzla bir cevap hazırlamıştım : 
«Mütaahhitliğin durumunun Bakanlığa iti

mat veri]) vermemesi mütaahhitliğin tutumuna 
bağlı olan şeylerdir. Bugünden bir şey söyle
mek doğru olmıyacaktır. Bu bakımdan Bakan
lığın mütaahhit hakkında mütalâası ileriye mâ-

I tul' ve hukukî bir mesele olarak mahfuz tut
maktayız.» 

Yukarda söylediğim gibi zaman ilerleyince 
mütaahhidin durumu belli olmuştur. Şimdi en 
son durumu arz ediyorum. 

Mütaahhit Eylül başında, iki sebep ileriye 
I sürerek işin tasfiyesini istemiştir. Mukaveleye 
I göre bu sebeplerin vâridolmıyacağı nazara alı

narak tasfiye edilemiyeceği kendisine bildiril
miştir. Ayrıca mütaahhit Altınel Firması inşaat 
mevsimi başından beri esaslı bir faaliyet gös-

I termemiş olduğundan ve 20 Ağustos 1963 tari-
I hinde birinci kısım inşaatın tamamına ait pro-
I jeler kendisine verildiği halde almaktan imtina 
I etitğindeıı 22 Eylül 1963 tarihinde on günlük 
I bir ihtarname ile işe devamı için mühlet veril -
I miş ve bu mühlet zarfında gerekli ihzarat ve 

teçhizatla işe başlamadığı takdirde mukavele-
I nin feshi cihetine gidileceği kendisine bildiril-
I mistir. Bu süre zarfında mütaahhit ne işe baş-
I hımış, ne de bu ihtarnameye cevap vermiştir. 
I Bunun yerine mahkeme kanaliyle inşaatta tes-
I bit yaptırarak malzeme ve teçhizatını alıp in

şaatı terk etmiştir. Bunun üzerine mukavele 
3 Ekim 1963 tarihinde feshedilmiş ve mevzuat 
gereğince teminat Hazineye irat kaydedilmiş 

I ve avansı geri alınarak inşaat nam ve hesabına 
I yeniden ihaleye çıkarılarak 15 Kasım 1963 tari-
{ hinde mütaahhit Hasan Salman'a ihale edil

miştir. 

I 5. Yukarda da izah edildiği gibi Gülhane 
I Askerî Tıp Akademisi inşaatı ile ilgili olarak 
I Bakanlık İnşaat Dairesi yetkililerinin hiçbir 
I kusuru yoktur. İş normal olarak ve kanuni mev-
I zuata uyularak idare kontrol ve devam ettiril-
I inektedir. 
1 Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. 
FAHlR GÎRÎTLİOÖLU (Edirne) — Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Savunma Bakanı 
lütfettiler soruma geniş izahatta bulundular. 
Yerinde hareket ettiğimi anlamış bulunuyorum. 
Verdiğim sözlü sorumun isabeti mütaahhidin 
mukavelesinin feshiyle sabit olmuştur. İddiala
rım hakkında Sayın Millî Savunma Bakanının 
verdiği cevaplar beni bütün mânasiyle tatmin 
etmedi ve bu hususta beni mazur görsünler; 
Bakanı geniş ve etraflı bir tahkikat yapıp bu
raya intikal ettirdiklerini de kabul edemiyo
rum. Mütaahhit % 30 küsur nisbetinde bir ten
zilâtla Gülhanc Askerî Hastanesinin ihalesini 
üzerine almış olan şahıstır. Mütaahhidin bu ta
ahhüdü alırken birinci derecede gözettiği hu
sus, tutarın % 30 unu avans olarak almaktır. 
Benim istihbar ettiğime göre G milyondan faz
la bir miktar da avans almıştır. Mütaahhit 6 
milyon avansı aldıktan sonra iddia ettiğim veç
hile iş yapılmamıştır. Mahallinde çeşitli tesbit-
lerim olmuştur, iş yapmadığına dair. Ancak, 
Sayın Bakanın burada verdikleri cevap sıra
sında, akdi feshettiklerini, mütaahhitten de 
avansı geri aldıklarını ve teminatı da yaktıkla
rını söylüyorlar. Benim işittiğime göre mütaah
hit kaçmıştır. Avans ve teminat da alınamamış
tır. Ortada bir zıddiyet var. Bu itibarla veri
len cevapların heyeti umumiyesini cevaplan
dırmak ve gerekirse gereken yeni deliller ile 
Bakanı itham etmek için bu celse konuşmıyaca-
ğım. Mazur görülmemi istirham ederim. Haki
katen mütaahhit kaçmış ve üzerinde avans du
ruyor. alınmamışsa Sayın Bakana bu suretle 
notu veren kimselerin mütaahhidi daha çok ka
yırdığı meydana çıkacaktır. Yepyeni bir suçlu
luk ve kusur durumunu tesbit edeceğimi zan
nediyorum. Müsaadelerinizi istirham ediyorum. 
Saygılarımı sunarım. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI 

SANCAR (İstanbul) — Benim maruzatım mü
taahhidin şartnameye uygun işi takibedip et
mediği yolunda ana hatlariyle izahattan iba
rettir. Arkadaşın sözlü sorusu vâridolsa da, ol
masa da vazifemiz bunu yapmaktı. Sözlü soru
dan evvel safahat göstermektedir ki, bu yolda 
çalışmalar yapılmıştır. Mütaahhit kaçmış veya 
kaçmamış. Hem bilmem, hem bendenizi ilgilen
dirmez. Yalnız teminatı iradolarak kaydedil-
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mistir. Yapılan ihtiyati haciz neticcesinde avan
sının bir kısmının Merkez Bankasında mevkuf 
kalmasına sebebiyet verilmiştir. Bu dört gün
lük muamelenin teehhüründe ihtiyati haciz ne
ticesinde avansı alıkonulmuştur. Maliye Bakan
lığına bu hususta müracaat edilerek Bakanlık
ça bir tahkikat açtırılarak Emlâk Kredi Ban
kasında bu işle ilgili olanlar işten el çektiril
mişlerdir. 

Mütaahhit altı milyonu almış kaçmış sözü 
isabetli değildir. Bunun dışında başka teferru
ata ait malûmat isterlerse teşrif etsinler en ince 
teferruata kadar dosyayı kendilerine arz etme
ye amadeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Adolet Bakanı?.. Yok. İçişleri 
Bakanı?.. Yok. Bakanlar olmadığı için soru ge
lecek soru gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sanayi Bakanı?.. Yoklar. Gele
cek soru gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Turhan Kut, buradalar 
mi l . Yoklar.. İki defa bulunmadıkları için soru
ları düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Saadet Evren buradalar 
mı?.. Yoklar.. İki defa bulunmadıkları için s<> 
rııları düşmüştür. 
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6. — Çankırı Milletvekili Rahmi Inceler'in, 

köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Alican'ın 
cevabı (6/621) 

BAŞKAN — Sayın Kahini İnceler, burada
lar mı?.. Buradalar. Başbakan adına konuşacak 
olan Sayın Alican, buradalar. 

Soruyu okutuyorum : 
31 . 5 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına „ 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Rahmi İnceler 

1. Köy kalkınması hususunda Hükümet ne 
düşünmektedir? Bu konuda hazırlıklar varsa 
ne safhadadır?. 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı Sayın 
Alican, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM ALÎCAN (Sakarya) — Çan-

" kırı Milletvekili Sayın Rahmi tnceler'in sorusu
na eveaplarımı arz ediyorum. 

Köy kalkınması Hükümetçe iki yönlü bir me
sele olarak ele alınmaktadır. Birisi eldeki imkân
lara göre ve Devlet bütçesi voliyle köy topluluk
larına götürülen hizmetlerin seviyesinin yüksel
tilmesi yani, sulama, hayvancılık, eğitim, sağlık, 
yol, içme- suyu gibi hizmetlerin koordine bir şe
kilde yürütülmesi} diğeri de Devletçe bu hizmet
lerin götürülmesine ilâve olarak köy toplulukları
nın kendi şartları içinde kalkınmaları, yaşama 
seviyelerinin yükseltilmesidir. Köylere Devlet
çe götürülen hizmetler plân ilkeleri ve bütçe 
imkânları içinde programlanmaktadır. 

Köylerin kendi içinde kalkınması ise özellik
le toplum kalkınması programı içinde ele alın
mıştır. Toplum kalkınması halkın kendi sos
yal, iktisadi ve kültürel şartlarını geliştirmek 
için giriştiği gönüllü çabaların Devletin bu 
alandaki desteği ile birleştirilmesi demektir. 

Bu çok cepheli amacın sağlanması için top
lumun kalkınma gayretleri teşvik edilecek, top
lumun, kendi işini gönüllü olarak kendi gör
mesi topluluk içinde karşılıklı yardım çalışma-
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I larını destekliyecek ve bu çabayı daha verimli 

kılacak hizmetler de Devletçe sağlanacaktır. 
Köy toplumunu bugün içinde bulunduğu du

rumdan çıkartıp, dinamik, kendine güvenen ya
rarlı bir duruma getirmek için, köy hayatının 
bütün yönlerinde gelişmeyi amaç edinen bir 
programla- çalışmak lüzumuna inanmaktayız. 
Toplum kalkınması programları, köylünün boş 
vakitlerini değerlendirmek, el sanatları faaliye
tinde hızlı bir gelişme yaratmak ve böylelikle 
şehirleşme hareketinin düzenlenmesine de yar
dımcı olmak gayesini gütmektedir. 

Bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için, il, üçe 
ve köylerdeki idarecileri, toplum kalkınması 
öncüleri olarak yetiştirmek gerekmektedir. İda
reciler bundan böyle, çok daha sıkı iş birliği ya
parak halkın duyduğu ihtiyaçları yansıtan prog
ramlar hazırlıyacak ve bunların halkın gönüllü 
katılmasında uygulamaya çalışacaklardır. 

Bu sebeple toplum kalkınması programları
nın esas prensibi Kalkınma Plânımızda da 
«kendi işini görene yardım ve idareciler arasın
da sıkı iş birliği ve koordinasyon» sağlanması 
olarak belirtilmiştir. Bunu sağlamak üzere köy
lüye kendi gerçek ihtiyaçlarım bulma ve elinde
ki imkânlarla giderme için gerekli bilgi verile
cek ve teşkilâtlanmanın faydaları anlatılacaktır. 
Dernek, kooperatif gibi iş birliğinin müessiriye-
tini artıran, köy toplumunun işgücü ve kabili
yetlerini değerlendiren kuruluşlar teşvik edile
cek ve desteklenecektir. 

Halkın gönüllü teşkilâtlanması ve idare ile 
daha olumlu ve şuurlu bir şekilde iş birliği yap
ması ve faaliyetlerin koordine edilmesi, köylere 
götürülen hizmetlerin seviye ve kalitelerini yük
seltecektir. 

Bu programlar iş birliği şekli ve yolları hak
kında öğretici bir karakter taşıyacak; ayrıca 
köy nüfusuna çeşitli konularda kurslar açılacak, 
halk eğitimi ve teknik (sulama, hayvancılık, sağ
lık v. s.) eğitim ve yayın hizmetleri geliştirile
bilecektir. 

Yapılan çalışmalar sonucuna göre toplum 
kalkınması programı memleketimizde yeni bir 
teşkilâta ihtiyacolmaksızm yürütülebilecektir. 
Bu konuda bir kararname tasarısı üzerinde ha
len çalışılmaktadır. 

Toplum kalkınması için programların pren-
rensipleri ve usulleri gerçekçi bir görüşle tesbit 

) edilmiş 1963 yıllık programında pilot projeler. 

— 17 — 



M. Meclisi B : 19 
le çalışmaya başlanması uygun görülmüştür. Pi
lot proje birimi olarak ilçeler seçilmiştir. Mem
leketin çeşitli coğrafi bölgelerinde 6 pilot pro
jeye başlanması derpiş edilmiştir. Böylece mu
kayese imkânlarını geliştirmek ve çeşitli bölge
lerde demonstrasyonda bulunmak istenmiştir. 

Pilot bölge olarak Muş, Antalya, Edirne, 
Kayseri, Hatay illeri seçilmiştir, ilk olarak böl
ge plânlama projesi alanına giren Antalya ili
nin Korkuteli ilçesinde Hatay ilinin Altınözü 
ilçesinde, Samsun ilinin Terme ilçesinde Muş 
ve Edirne illerimizin merkez içel erinde çalışma
lara başlanmıştır. Arz ederim. 

BAŞKAN— Sayın İnceler. 

RAHMİ İNCELER (Çankırı) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Başbakan Yardımcısına, soru
ma cevap verdiği için peşinen teşekkür ederim. 

Mukterem arkadaşlar, bu mevzu burada, ko
lay kolay konuşulacak ve halledilecek bir mevzu 
değildir. Ben şuna kaaniiın ki, Türkiye'nin tek 
bir derdi vardır. Köy derdi ve köy dâvası. 

Muhterem arkadaşlar, bu kürsüden rahmet
li Atatürk 40 sene evvel, ne söylemişti? Müsaa
denizle sözlerime bununla bağlıyacağım. 

Atatürk buyurmuşlardı ki; «Türkiye'nin ha
kiki sahibi ve efendisi müstahsil"-köylüdür. O 
halde her gün ve daha çok refah ve saadete 
müstahak ve lâyık olan köylüdür. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyase
ti bu asil gayenin istihsaline matuftur. 7 ııci 
asırdan beri cihanın dört köşesine sevk ederek 
kanlarını akıttığımız, kemiklerini yabancı top
raklarda bırakdığımız ve 7 asırdan beri emekle
rini ellerinden alıp israf eylediğimiz ve buna 
mukabil daima tahkir, tezvir ile mukabele et
tiğimiz ve bunca fedakârlıklarına, ihsanlarına 
karşı nankörlük, küstahlık ve cebbarlıkla uşak 
mertebesine indirmek istediğimiz bu asil sahi
bin huzurunda bugün ihtiramla vaziyetimizi 
alalım.» diyor. 

Muhterem arkadaşlar, aradan 40 yıl gedt'i, 
ne yaptık? Hükümet cevap * veriyor; hep istik
bale muzaf: Yapılacak, gelecek olacak... Geçen 
yıl burada beş yıllık plân mevzuubahsedilirken 
fikirlerimizi beyan eylemiş ve demiştik ki, Tür
kiye köy ve köylüsünü tetkik etmek için bir 
enstitü ve akademi kurulsun. Biliumiyen derd? 
•deva bulmak imkânı yoktur arkadaşlar. Oün-
•k'ü yine burada ara etmiştik, bizim mıünevveri-
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mizin, ilim adamımızın, ve hattâ bizim hiçbir 
suretle köyün derdine de rinan olamıyaeak de
recede bigâne kaldığımız teslim edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarını, plânlı bir de!vreye 
girdik, Ibirçok işler yaptık ve yapıyoruz. Faika t 
köy mevzuunda 'hep yapacağız diye kalmıştır. 
Muhterem merhum Atatürk'ün kemikleri sız
lıyor. Bıı Meclis hakikatten köylünün gerçek 
mümessilleridir. Bunda kimsenin şüphesi yok
tur. Oünkü seçimler eskisi gibi değildir; boyu
muzu, soyumuzu, sopumuzu anlatarak köy köy 
geziyoruz, «size şunu yapacağız», «bunu yapa
cağız» diye, binlbir vaitte bulunmuıyor mu
yuz? Binaenaleyh mazur görünüz, artık Hü
kümetlerin böyle sudan cevap vermelerine kati
yen tahammülüm yoktur ve kabul edemiyo
rum'. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet şöyle ko
nuşmalı idi: «Plânlı devreye girdik, 9 milyon 
orman köylüsüne şunları şunları yaptık, sanat
ları götürdük ve götürmekteyiz. Orman köyle
rinin feci durumunu iyi biliyorsunuz, ova köy-
leTİniııki daiha fecidir. Buralar ele alınıp böl
ge bölge tetkik edilmedikten sonra, köylü ne 
yvv, ne içer, ne ile geçinir, bunları teşhis edip 
bir veçhe vermedikten sonra ne işe yarar?.. 
Bunlara el atılmıyor. Bu mevzular günlerce ko
nuşulsa, ciltlerle kitap yazılsa biter tükenir 
mevzular değildir. Arkadaşlar' onun için Hü
kümetlerden 'böyle cevaplar istemezdim. De
meli idi ki, Türk köylüsüne 'bu sene şu kadar 
gübre verilmiştir, Türk köylüsüne şu kadar 
yardım yapılmıştır, Türlk köylüsünün yakaca
ğını temin etmek için, şu gıı kaynaklarından, 
şu kadar linyit verilmiştir. Bunların hiçlbirisi 
yapılmıyor arkadaşlia'r, yapılmış mı? İşte ce
vapları görüyoruz. Binatenaleyh, ıstırabımız 
derin ve Türk köylüsünün hakikaten hali peri
şandır-. Dünkü Milliyet Gazetesinin yazdıkla
rını (belki görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bu.nla.r 
mübalâğa değil, gerçeklerdir. 

Artık bu gibi problemleri halletmek için 
uzun boylu ilme de ihtiyaç yok arkadaşlar. 
Oünkü bütün dünya bu problemleri halletmiş
tir. 

Geçenlerde arkadaşlarımızla birlikte Alman-
yadaydük. Essein Belediye Reisi şöyle bir söz 
kullandı; «Bizim Esteki eyaletinde 7 sene için 
yani 1970 yılına kadar 100 milyon mark har-
cıyacağız. Dâvamızın esası köy davasıdır,» 
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Almanya gibi bir memlekette, elektriği olmı-
yan, asfaltı olmıyan bir köy yoktur. Bunla rağ
men hâlâ milyonlar sarf etmek için çalışılıyor. 
Bizde böyle bir şey yoktur. Gerçi 'bütçemiz 
dar; ama Devlet fikrinin köye müteveccih ol
ması bizim için kâfidir. Bizim köylümüz haki
katen fedakârlık yapar, çalışır. O para iste
miyor, rehber istiyor, jöğretici istiyor. Bütün 
dâVa hurdadır arkadaşlar. Yoksa Ziraat Ban
kasının kredileri köylüye bir şey temin etmi
yor. Köylü Ziraat Bankasına bir'buçuk milyar 
lira borçludur. Ne yapıyor? Hiç. Çünlkü Ata
türk'ün buyurduğu gibi köylü hâlâ istismar 
ediliyor. Nasıl istismar ediliyor? istihlâk ve 
istihsal eylediği maddeler arasında muazziam 
farklar vardır. Bir misal arz edeyim. Bugün 
bunlar bir hakikat. İstediğiniz kadar yardım 
ediniz, istihsal eylediği madde ile istihlâk eyle
diği miadde -arasındaki fiyat farkı kapatılma
dığı müddetçe köylünün kaLkınraasımı madde
ten imkân yoktur. 

Bugün Yozgat'ın Çekerek kazası köylerinde 
soğan 15 - 20 kuruştur. İstanbul borsasında 100 
kuruştan tescil ettirilir arkadaşlar. 15 kuruşa, 
20 kuruşa soğan satacaktır da bu köylü, kalkına
bilecek midir? Şayanı şükran tarafları yok değil
dir. Toprak Mahsulleri Ofisi köylünün mahsulü
nü alır değer fiyatına. Fakat bu kâfi değildir, 
sadra şifa verir şeyler değildir bunlar. Çünkü 
Türkiye'de zirai mahsul istihsal edenden çok, is
tihsal edemiyen fakir zümre vardır. Bunların da 
çeşitli emtiaları vardır. Yok pahasına elinden alı
nır ve istihlâk ettiği maddeler karaborsada yük
sek fiyatlarla daima köylüye satılır. Binaenaleyh 
aradaki fahiş bir fark ortada durduğu müddetçe 
köylünün kalkınmasına imkân yoktur. Esas ça
reyi buralarda aramak lâzımdır. Her zaman 
söylüyorum, bugün çiftçiye ve köylüye traktör 
veriyoruz. Tasavvur buyurunuz arkadaşlar, bun
dan 7 sene evvel aldığı bir traktör 10 bin lira ise 
bugün 50 bin liradır. Bunu köylümüzün karşıla
masına maddeten imkân yoktur. Buğdayı % 100 
artmıştır. Fakat istihlâk ettiği, kullandığı mal
zeme yüzde beşyüz artmıştır. Buna siz nasıl ça
re bulursunuz? Köylüye kredi, şu bu lâzımdır el
bette. Fakat evvelâ köylünün satmış olduğu, is
tihsal eylemiş olduğu emtiaya değer verilmeli; br; 
Hükümetlerin birinci derecede vazifesidir. 25 se
ne evvel okumuştum, Brezilya kahveyi ınahru-
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kat olarak kullanıyor ve denize atıyor demişlerdi. 
Çünkü Hükümetler koruyor. Almanya köylüsü
nün yağma, yumurtasına, sütüne, hayvani yağı
na ve hayvanlarına devlet sübvansiyon vermek 
suretiyle zararını ödüyor. Binaenaleyh esas da
va, gideceğim, geleceğim, yapacağım değil; esas 
dâva köylünün istihsal eylediği emtiayı kıymet
lendirmek ve onları zarardan kurtarmaktır. Yok
sa yapıyorum, geliyorum, eğitim yapılacak; bun
lar boş lâflar arkadaşlar, sadra şifa verir şeyler 
değildir. Benim ricam bundan sonraki Hükü
metlerden ve bilhassa Meclisten, biz bütün mü
esseselerimizi e, ordumuzl a, üniversitelerimizle, 
Meclisimizle ve bütün eğitim kadrolariyle köye 
dönmediğimiz müddetçe ve köy dâvasını bir mil
lî dâva haline getirmedikçe bize felah yoktur ar- * 
kadaşlar. 

Yirmi milyon köylüyü kendi kaderine terk 
edip, yirminci yüzyılın ikinci yarısında, bir mil
let, ben varım diyemez arkadaşlar. Hakikaten 
acıdır, hakikaten hepimiz için büyük bir yara
dır. Bunun için ne kadar söylesek, ne kadar dert 
döksek hakikaten azdır. Bu mevzu çok geniştir. 
Onun için Hükümetlerden bilhassa istirham ede
ceğim: Her yönü ile, bütün münevveriyle köye 
müteveccih olmak dâvanın esası olmalıdır. Arz 
ettiği gibi köylünün yetiştirdiği mahsulâtı en 
küçüğünden en büyüğüne kadar değer fiyatla 
köylüden alma yolları tutulmalıdır. Yoksa arz 
ettiğim gibi, şayet hâlâ istihlâk ettiği maddeler 
beş misli, sattığı bir misli olursa buna maddeten 
imkân yok. Biliyorsunuz ki, ticaret âleminde 
bir tacir işe başlar, bütün masraflarını hesabe-
der, bir de kâr koyar. Kâr olduğu için kalkınma 
vardır. İmalâtçı da aynı vaziyettedir... 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır efen
dim. 

RAHMİ İNCELER (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim, istihsal eden de öyledir. Fakat köy
de ve yirmi milyonda, böyle bir hesap nazariyesi 
yoktur. İşte biz bu hesabı ve bu kitabı öğretmek 
mecburiyetindeyiz. Benim istediğim bütün Dev
let müesseselerinin köye müteveccih olmasıdır. 

Arkadaşlar çok üzülüyorum. Bizde, bugün 
münevver «Köylüyüm» dediğimiz zaman «es
tağfurullah» diyor. Yani acaip bir mahlûkun 
adı anıldığı zaman estağfurullah kelimesi çıkar-
gibi. Bu çok acıdır. Yüzde sekseni köylü olan 
bir millette bu gibi sözler artık yok olmalıdır. 

- 19 — 
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Çok konulacağını var ama vaktim dolmuş. 

Rahatsız ettim, dertliyim çünkü, özür dilerim 
arkadaşlar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı Sayın Ala
can buyurun. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM ALÎCAN (Sakarya) — 
Aziz arkadaşlarım, muhterem arkadaşımızın 
köy ve köylü dâvasına verdiği ehemmiyeti ay
nen benimsememeye, elbette, imkân yoktur. Ta
mam iyi e kendisiyle bu bakımdan aynı kanaat
teyiz. Türkiye'de birazda iktisadi kalkınmanın 
köy kalkınması ile mümkün olacağını kabul et
mek ieabettiği inancındayız. 

Sevgili arkadaşım yalnız sualine verdiğim 
cevabını istikbale muzaf birtakım mütalâalar
dan ibarettir demek suretiyle, zannediyorum 
haksızlık etmektedir. Çünkü sorduğu sual köy 
kalkınması konusunda «Hükümetin politikası 
nedir» şeklindedir. 

Şimdi, müsaade ederseniz sualini okuya
yım; arkadaşım şunu soruyor; «köy kalkınma
sı hususunda Hükümet ne düşünmektedir? Bu 
konuda hazırlıkları varsa ne safhadadır». Yani 
Hükümetin köy kalkınması konusunda politika
sı nedir? Eğer arkadaşım Hükümet köy kalkın
ması bakımından ne hizmetler yapmıştır. Köye 
götürdüğü hizmetlerin rakam olarak miktarı 
nedir ? Ne kadar köye yol götürdünüz ? Ne ka
dar köye su götürdünüz? Ne kadar köye okul 
götürdünüz ve köylerde bu sene ziraatte ne mik
tar gübre kullandınız gibi bizden birtakım ka
tegorik cevaplar istemiş olsaydı, şüphesiz il
gili bakanlıklardan bunları da toplar kendile
rine arz ederdik. Bunu sormuyorlar, politika
sını soruyorlar. Biz de şu gitmek üzere olan 
Hükümetin politikasını arz ediyoruz. Nedir di
yoruz? Bu politika iki yönlüdür. Birisi bütçe 
ile köylere hizmet götürmek şekli. Birisi de, 
kalkınması fikrini tatbika koymak suretiyle köy
lünün kendi gönüllü arzusuyla kalkınma arzula
rını, isteklerini bundan sonra organize edip 
geliştirme fikrini benimsemiş bir Hükümetiz di
yoruz. Bu itibarla elbette cevap da daha ziyade 
istikbal sigasiyle olacaktır. Ama arkadaşım, 
istikbal sigasiyle cevaplandırılacak sual sorma
mış olsaydı, mazi sigasiyle kendilerine cevap ve
rir, derdik ki ; 1963 programında şu kadar kö
ye şu kadar yol, şu kadar okul, şu kadar içme 
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I suyu yapılmış, şu kadar köye şukadar gübre 

götürülmüştür der, hülâsa köye götürülen hiz
metleri bütün teferruatı ile ifade ederdik. 

Bu itibarla burada bir haksızlık yaptıklar-] 
kanaatindeyim. Bu hususu bu şekilde vuzuha 
vardırmak için bir defa daha huzurunuzu işgal 
etmek mecburiyetini duydum. 

Meselenin esası bakımından kendileriyle ta
mamen mutabıkız. Türkiye'mizin zaten bu ko
nularda, daha uzun yıllar istikbal sigasiyle ko
nuşulacak bir iktisadi şart ve vasat içinde bu
lunduğunu da inkâr edemeyiz. Kalkınma plâ
nını neye yapıyoruz? Neden programlı kalkı
nacağız, 5 - 10 - 15 senede şu şu hedeflere vara
cağız diyoruz. Bu yıllar geçecek, arkadaşımı
zın arzu ettikleri neticeler bu yılların sonunda 
doğacak, biz de o zaman az gelişmiş bir memle
ket yerine, gelişmiş bir memleket hüviyetin
de çok daha kuvvetli iktisadi bir bünyeyi ikti-
sabetmiş olacağız. Bunun için zannediyorum, 
aramızda bir ihtilâf yoktur, bir görüş farkı 
yoktur. Fakat sualin cevabı tamamiyle arz etti
ğim şekilde olabilirdi. Bir defa daha arz etmiş 
oluyorum. 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. 

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 Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

BAŞKAN — Sayın özbey buradalar mı? Sa
yın özbey yoklar. îki defa bulunmadıkları için 
sözlü soruları düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Ertunga?... Yoklar, iki 
defa bulunmadıkları için soruları düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Ali ihsan Balım?... Bura-
dalar. Tarım ve Sanayi bakanları yoklar. Bakan* 
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İar bulunmadıkları için gelecek soru gününe bı
rakılmıştır. 

10. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
H ir farili 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) 

BAŞKAN — Sayın Halil üzmen?... Burada
lar. Tarım ve Bayıdırlık bakanları yoklar. Ba
kanlar bulunmadıkları için gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

11. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - îğd ebeli arasın-
deki şose yedi arı ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/634) 

BAŞKAN — Sayın Halil Özmen?... Burada
lar. Bayındırlık Bakanı yoklar. Gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın ZeytinoğluL. Buradalar. 
Sanayi Bakanı?... Yoklar. Oeleeek soru gününe 
bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi, Sayın U/er yoklar. 
İki defa bulunmadıkları için soruları düşmüş
tür. 

ti. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Beş Yılık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Ekrem Alicariın cevabı (6/638) 

BAŞKAN — Sayın ö/men buradalar. Başba
kan Yardımcısı buradar. Sorularını okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. Kırşehir vilâyetinin halkı, siyasi düşün

cesinden dolayı, yakın geçmişte tekme yemiş, 
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I hakları ve hukuku çiğnenmiş, Devlet dairele

rinde yüzüne bakılmamış, çok defa Kırşehirli 
olmasından dolayı kovulmuş; yıllarca aldığı 
yaralar sarılmamış, uğradığı haksızlıklar ta
mir edilmemiş olduğundan bugün virane haline 
gelmiştir. 

2. Kırşehir halkı, alakasızlıktan ve bakım
sızlıktan, Orta Asya gibi çöl haline gelen Kır
şehir'i terkederek civar kaza ve vilâyetlere göç 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. Bugün Kır
şehir halkının % 80 ni Kırşehir'den başka yer
lerde iadelerini temin etmektedirler. Çoluk ço
cukları, yuvalarından ve memleketlerinden ay
rı olarak yaşamaktadırlar. Bir insan için menı-
leketinden.ayrı kalmanın ne ıstirabolduğu her
kesçe malûmdur. 

:>. Kırşehir halkının, yıllarca çiğnenmiş eski 
haklan ile hali hazır hakları ne zaman kendi
lerine verilecektir. Kırşehir'in, civar kaza ve 
vilâyetlere göç eden halkının, tekrar Kırşehir'e 
dönmeleri için Hükümet ne gibi bir tedbir dü
şünmektedir? Yani Hükümet kabul buyurulan 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gi
bi büyük bir yatırım yapacaktır? Kırşehir'in, 
yoksul ve fakir halkının başka türlü kalkmma-

! sına, refah ve saadete kavuşmasına imkân yok
tur. Çünkü, Kırşehir yıllarca ihmal edilmiş, 
talihsiz bir memlekettir. Böyle bir memleke
tin kalkınabilmesi için. Hükümetin Kalkınma 
Plânında, topyekûn bu memlekete neler yapmak 
istediğini öğrenmek istiyoruz. 

Sayın Başvekilimizin bu sorularımıza sözlü 
olarak cevap vermelenne delâletlerinizi saygı 
ile rica ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Halil Özmen 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı Sayın 
Ekrem Alican, buyurun. 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM ALİCAN (Sakarya) — Kır
şehir Milletvekili Sayın Halil özmen'in sözlü so
rularına cevaplarımı arz ediyorum. 

Kırşehir Milletvekili Sayın Halil Özmen söz-
lü sorusunda «Beş Yıllık Plân'da Kırşehir iline 
ne gibi yatırımlar yapılacağını» sormaktadır. 

Malûmları olduğu üzere Kalkınma Plânı met
ninde, yatırımların illere göre dağılımı değil sek
törlere göre dağılımı gösterilmiş bulunmaktadır. 
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Yatırımların hangi projelere göre gerçekleşeceği 
ve bu projelerin yerleri ise yıllık programlarda 
gösterilmektedir. 

Bu bakımdan önümüzdeki yıllarda Kırşehir 
ilinde plân gereğince hangi yatırımların yapıla
cağını yıllık programlar kesinleşmeden söylemek 
imkânsızdır. 

Proje yerlerinin tesbitinde bir yandan bölge
lerin ihtiyaçları öte yandan iktisadilik ve bölge-
lerarası denge gibi diğer faktörler de rol oyna
maktadır. Ekonomik yatırımlarda esas kârlılık 
verimliliktir. Kuruluş yeri bu esaslara göre se
çilmektedir ve şartlar aynı olduğu takdirde geri 
kalmış bölgelerde yapılması tercih edilmektedir. 
Kanun hizmeti yatırımlarında ise ger^ kalmış böl
gelere öncelik tanınmaktadır. 

Bu izahların ışığı altında Sayın Halil Öz-
men'e 1963 yılı programı çerçevesinde Kırşehir 
ilinde yapılmakta olan ve 1.964 programına alın
mış bulunan yatırımlara ait rakamları verebili
rim . 

1963 yılı içinde Kırşehir ilinde genel ve kat
ma bütçeli daireler ve döner sermayeli idareler 
tarafından yapılmakta olan yatırımlar 36 000 000 
lira tutmaktadır. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ve Toprak-
su Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirile
cek olan taşkın ve rûsubat kontrolü, toprak mu
hafaza işleri, örnek köy projesi, küçük su işleri, 
bina inşaatı gibi çeşitli tarım yatırımları 
1 070 000 lira tutmaktadır. Ulaştırma sektörün
de Karayolları Genel Müdürlüğünce 1 milyon T. 
L. sı harcanarak Mucur - Himmetdede yolu ta
mamlanacaktır. 

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak yatırım
lar, liseye paviyon ilâvesi, erkek öğretmen okulu 
ikmal inşaatı ve ilkokul inşaatları olmak üzere 
3 milyon 914 bin liraya bulmaktadır. 

Maliye Bakanlığınca Hükümet konağı inşaa
tına 1 milyon T. L. harcanacaktır. Ayrıca 11 
milyon 612 bin lira ödeneği bulunan 18 Hükümet 
konağı inşaatı arasında Mucur Hükümet konağı 
da yer almaktadır. 

Döner sermaye yatırımlarından, Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğünün yaptırmakta olduğu 
spor salonu ve stadyumun birinci kısım inşaatı 
için 400 bin lira ayrılmış bulunmaktadır. 

1963 yılında Kırşehir ilinde yatırım yapmak-
ta olan İktisadi Devlet Teşekkülleri ise Etibank 
ve iller Bankasıdır. Esas ağırlık elektrik yatı-
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I rımlarma verilmiş olup bu yıl içinde Hirfaniı -
I Kırşehir enerji nakil hattına 10 milyon 211 bin 

lira harcanacak, 1964 yılında bitirilecek olan Kır
şehir - Avanos enerji nakil hattı işine de 11 mil
yon 429 bin liralık, Hirfaniı ikinci Fider tesisi 
ve Kırşehir Trafo Merkezi için 350 bin liralık 

I harcama yapılacaktır, iller Bankası tarafından 
da 731 bin lira harcanarak Direkbağı ve Kaman 
enerji tesisleri bitirilecek, Kaman havai hattı
na başlanacaktır. 

Ancak Kırşehir iline 1963 yılında yapılacak 
yatırımlar sadece bunlardan ibaret değildir. İl 
ve köy yolları için Karayolları Genel Müdürlü
ğünce Kırşehir özel idaresine 1 milyon 216 bin 
800 lira transfer yapılmış ve böylece özel idare
nin 1963 yatırım bütçesi 2 milyon 626 bin 14 lira 
ol muştur. 

Kırşehir* Belediyesi ise 1963 yılında 1 milyon 
363 bin 984 liralık yatırım yapmaktadır. 

1964 yılında ise Kırşehir ilinde yapılacak 
yatırımların toplamı 28 milyon lira tutmaktadır. 

Bu yatırım toplamı içinde Topraksu Genel 
Müdürlüğü 965 bin lira sarfiyle küçük su ve 
toprak muhafaza işleri. Devlet Üretme Çiftlik
leri Gn. Md. de 862 bin lira sarfiyle Oiçekdağ 
ve Malya'da çeşitli tesisler yapacaklardır. 

Etibank Genel Müdürlüğü 1963 yılından ka
lan Hirfaniı - Kırşehir, Kırşehir - Avanos ener
ji nakil hatlariyle, Hirfanlı'da ikinci fider ve 
Kırşehir Trafo Merkezi tesislerini J milyon 430 
bin lira sarfiyle bitirecektir, yine bu müessese 1964 
yılı içinde 8 milyon 369 bin lira sarf ederek Hir
faniı - Konya.enerji nakil hattına bağlıyacaktır. 
1965 te tamamlanacak olan bu projenin tutarı 
31 milyon 750 bin liradır. 

Elektrik sektörüyle ilgili olarak iller Bankası 
da Kaman havai hattını 802 bin lira sarfiyle ta-
mamlıyacaktır. 

Ulaştırma sektöründe Karayolları Genel Mü
dürlüğü 12 milyon 500 bin lira sarfiyle tamam
lanacak olan Keskin - Kaman karayolu inşaatına 
başlıyacak ve bu iş için bu yıl 10 milyon lira har-
cıyacaktır. 

1964 programında ayrıca Oiçekdağ Ortaoku
lu için 400 bin, 32 dersanelik muhtelif ilkokul
lar inşası için 1 milyon 133 bin, bu yıl tamam
lanacak Kırşehir Lisesi için 300 bin, öğretmen 
okulu inşaatı için 2 milyon 800 bin ve 4 köyde 
yapılacak içme suyu işi için 350 bin lira harca
nacaktır. Arz ederim, 
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BAŞKAN — Sayın Özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterimi 

Başkan, sayın arkadaşlarım, Başvekil Yardımcı
sının verdikleri cevaplara teşekkür ederim. Ken
dilerini huzurlarınızda hürmetle selâmlarım. Ya
pılan işlere minnettarız, teşekkür ederiz. Yalnız 
bu soruyu sormakta tek bir gayem vardı. O hu
susta kendileri daha etraflı bir cevap verselerdi 
yine huzurunuzda teşekkür ederdim. 

Arkadaşlar, sorumun bir maddesinde Kırşe
hir Orta - Asya gibi bir çöl haline gelmiş ve nü
fusunun hemen % 70 i Kırıkkale'ye ve Ankara'
nın muhtelif taraflarına göç etmişlerdir. 

Arkadaşlar, bu sualimde gayet haklıyım. Eğer 
lütfeder Kırşehir'i gezerseniz göreceksiniz; Kırık
kale ilçemizin mahallelerini gezerseniz % 35 nin 
Kırşehirli olduğunu görecek vo buna da inana
caksınız; Ankara'daki gecekonduları gezerseniz 
bunların % 35 nin Kırşehirli olduğunu görecek 
ve inanacaksınız. 

Benim Hükümetten ricam şu : Kırşehir ha
kikaten yıllarca ihmal edilmiş geri kalmış bir vi
layettir. Bu geri kalmış vilâyetin ilerlemesi ve 
ileriye gitmesi için Hükümetin alacağı tedbirdir. 
Hükümet Kırşehir halkının göç, etmesine nasıl 
mâni olacaktır vo göç etmiş olan halkını da geri
ye nasıl toplıyacaktır?. Benim üzerinde durduğum 
yegâne husus budur. Hükümetimiz büyük bir 
fabrika mı yapacak, iktisadi düzeni iyice düzelte
cek bir durum mu yaratacaktır?. Benim Hükü
metten ricam budur. 

Diğer hususlar inşallah Yüce Heyetinizin, 
Büyük Meclisin isabetle varacağı kararla sayesin
de yavaş yavaş düzelecektir. Geri kalmış bir vi
lâyet olarak Kırşehir halkı tekrar memleketine 
nasıl gelecektir? Allah kimseyi yuvasından, yur
dundan, çoluk çocuğundan ayırmasın, arkadaş
lar. (Amin, sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, 1936, 1937 ve 1938 
senelerinde talebe idim. Hatırlıyorum, rahmetli 
Mithat Saydam Valimiz, 3 - 4 sene çalıştı. Kırşe-
hiri bugünkü haline getirdi. Ama onun ayrılma
sından sonra, 1938 den sonra Kırşehir'de taş taş 
üzerine konmadı, arkadaşlar. Bugün giderseniz 
Kırşehir'de hiçbir şey göremezsiniz. Biraz evvel 
Sayın Başbakan Yardımcısının buyurdukları Hü
kümet binası, belediye çarşısı, sanayi çarşısının 
yavaş yavaş geçen seneden itibaren yapıldığını 
göreceksiniz. Sözlerime son verirken bilhassa Hü-

25 . 12 . 1963 O : 1 
kümetten şunları rica ediyorum. Kırşehir halkı
nın, memleketinde yaşaması ve memleketine dö-
nebilmesi için Hükümet ne gibi tedbirler düşün
mektedir?. Bilhassa ricam bu husustadır, arka
daşlar. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

15. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen islere 
dair sözlü sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakam. 
Nurettin Ardıeoğlu'nun cevabı (6/639) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Baydur, buradalar 
mı?. 

HİLMİ BAYDUR (Muğla) — Buradayım 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanı buradalar, soruyu okutuyorum. 

14 Haziran 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Basın - Yayın ve Turizm 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâlet buyrulmasını saygılarımla rica ede
rim. 

Muğla Milletvekili 
Hilmi Baydur 

Turizm bakımından çok önemli, temin edeceği 
döviz ve sair yönlerden çok değerli olan Akdeniz 
bölgesi ve bu arada Muğla ilinde 1963 yılında 
özel ve Devlet olarak ne yapılmıştır ve yapılma
sı düşünülen işler nelerdir?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Ardıçoğlu. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NURET
TİN ARDIÇO&LU (Elâzığ) — Muhterem arka
daşlar, sayın arkadaşımın sözlü sorusu iki nok
tayı kapsamaktadır veyalıutta iki kısana ayıra
rak cevap vermek daha kolaydır. 

Birincisi, 1963 yılında Muğla mıntakasmda 
neler yapıldığından bahsedilmekte. 1963 yılında 
turizm bakımından Muğla ilinde mühim bir şey 
yapılmış değildir. Bundan sonra neler yapılaca
ğından bahsetmektedirler. Bu sorunun ikinci 
kısmını teşkil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Muğla ili bizim tu
rizm plânlamasında da görüleceği üzere turizm 
yönünden gelişmesine öncelik verilen mıntakalar
dan birisidir. Diğer bölgeler Marmara, Ege ve 
Akdeniz bölgesidir. Marmara bölgesi hariç diğer 
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bölgeler üzerinde bu yıl plânlama çalışmaları 
yapılmaktadır. Muğla ili de Akdeniz'i Marmara'
ya bağlıyan özel bir mmtaka teşkil etmektedir. 
Ve Türk turizmi bakımından en önemli yeri teş
kil etmektedir-. Bu yıl teşkil edilen plânlama 
dairesi ilk istikşaf çalışmalarını bu mmtakada 
da yapmıştır. Bunların sonuçlarına göre vaziyeti 
birkaç cümle ile izah etmek istiyorum. Bu plân
lamalar istikşaf i mahiyettedir. Bu raporun Muğ
la iline mıütaallik olan kısımları şudur ve netice
sini ıh emen arz edeyim, tik istikşaf plânlaması 
yönünden yapılan çalışmalar, burada turizmin 
en çok müsait olduğunu göstermektedir. Tabiî 
zenginlikleri bakımından, birinci derecede üze
rinde durulan ve turizm yönünden beynelmilel 
saiıada da burası hakkında mü hini tavsiyeler de 
vardır. 

Mzeümle Türk turizmi (hakkında Baade rapo
runda burasının, meselâ Datça yarımadasının 
serbest bölge olarak kullanılması istenmekte ve 
beynelmilel literatürde bu m intaka Türk ftiviye-
î'ası veyahut Kot Türkuaz adiyle geçmekte ve 
büyük alâka toplamaktadır. Diğer tabiî zengin
likler bakımından da potansiyeli en zengin olan 
yerlerimizden birisi yine bu ilimize tesadüf et
mektedir. Tarihi yönden ise burası kadim karye 
ve Like'ye tesadüf etmektedir. Bek çok eski şehir 
harabeleri vardır. Bu harabelerinde tamir ve ih
yası •gerekmektedir. Turizm bakımından açılma
sı için plânın üzerinde durduğu en mühim ko
nu bu mmtaka yolunun yapılması hususudur. 
Maalesef turizm mmtakaları 'meselesinde kaynak
ları bakımından çok zengin olan bu mıntakaları-
mız yol bakımından en fakir, en kifayetsiz olan 
yerdir. Bu bakımı dan kendisinden çok bahsedi
len hac yolu, Kuşadası'ncları itibaren Bodrum, 
Marmaris, Fethiye y i takibe!mesi, Karayolları 
ile yaptığımız müşterek çalışmalar sonunda plân
lanmıştır. Yalnız çok dağlık bir mmtaka olduğu 
için ve büyük paraya ihtiyaç gösterdiği için önü
müzdeki yıllarda burası için özel bir yardım 
temin edilmeden bu yolun açılması mümkün de
ğildir. 1964 yılı Plânında bu yolun ihyası için 
küçük bir para konmuştur. Bu sebeple Turizm 
Bakanlığı AİD, Amerikan Yardım Heyeti ve 
Karayolları ile birkaç aydır müzakere etmekte
dir. Bir 50 milyon dolarlık kredi meselesi baihis-
mevzuudur. Bu kirdi hususu ıinüspet şekilde 
müzakere edilmektedir. ıBu temin edildiği tak-
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dirde bu mıntıkadan hac yolunun geçmesi ve 
buranın .açılması mümkün olacaktır. Aksi 'halde 
biz bu turizm yolunu turizme açacak durumda 
değiliz. 

İkinci mesele münakale yönünden Muğla'da 
bir hava meydanı tesisidir. Burada bir hava 
meydanı tesis edildiği takdirde, bu mmtakada-
ki turistik yerlere irtibat ve komünikasyon ko
layca temin edilecektir. Burada iskele durumu 
da normal değildir, çok fenadır. Dışardan gelen 
büyük vapurlar yanaşamamaktadır. Yani bü
tün tabiî ve tarihî potansiyeli bakımından mem
leketimizde bir numaralı yeri işgal ettiği ve 
Antalya'dan da daha önce ele alınması lâzım-
geldiği halde, münakale bakımından büyük 
güçlükler arz ettiği ve bu da büyük paralara 
mütevakkıf işler olduğu için, bugün bu yardım 
temin edildiği takdirde bu yerlerin açılması 
mümkün olacaktır. Aksi takdirde açılması için 
zaman ister. Buna mukabil, yabancı mahfillerde 
bu mıntakalara karşı çok büyük bir alâka mev
cuttur. Bu münakale müşkülâtına rağmen tu
ristik yönden barınma yerleri tesisi için özel 
sektörden buraya müracaatlar vardır; bunlar 
malûmu âliniz libere edilmiş paralardan, 25 mil
yondan verilmektedir . B u müracaatlar hali 
muamelededir. Halen Vakıflar Bankasında bu
lunmaktadır. Şu anda neticesini söyliyecek du
rumda değilim; tahmin ediyorum bir iki mües
seseye verilecektir. 

Diğer taraftan Bakanlık bu sen eki progra
mına kendisi tarafından Marmaris'le 150 evlik 
bir tatil köyü yapılması işini ele almış bulunu
yor. Yabancı yatırımlar için de müracaatlar 
vardır. Ezcümle «Kulüp Mediteriyen» denilen 
ve dünyanın birçok yerlerinde tesisleri bulunan 
bir teşekkül müracaat etmiştir. Bu müracaat 
incelenmektedir. Başka yabancı şirketlerin de 
bu mmtakaya alâkası vardır. Ve müracaatları 
mevcuttur. Şimdi halihhazırda burası arz etti
ğim gibi gerek yol bakımından, gerek barınma 
yerleri bakımından, gerekse bu potansiyelin iş
letilmesi bakımından plânlama safhasındadır, 
büyük paraya ihtiyaç vardır. Bu bakımdan ya
kın bir zamanda özel bir yardım temin edilme
diği takdirde çok mühim olan bu mıntakanın 
gelişmesini de beklememek icabeder. Binaen
aleyh, dış yardım üzerinde mesaiyi teksif etmek 
lâzımdır. Mâruzâtım bu kadar. 

24 — 



M. Meclisi B : 19 
BAŞKAN — Sayın Baydur. 
HÎLMÎ BAYDUR (Muğla) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Vekile yap
tığı açıklamadan dolayı teşekkür ederim. 

Makamlarına tevdi ettiğim sözlü soru, üze
rinden bir turizm mevsiminin geçmesine rağmen 
aktüel kıymetini muhafaza etmektedir. Bu se
beple bâzı maruzatta bulunacağım. 

Turizm konusu, Turizm gerçeği bugün herke
sin malı olmuştur. Bu sebeple onun lüzum ve 
ehemmiyeti üzerinde uzun uzadıya duracak de
ğilim. Yalnız istenilen kültürel, sosyal yönleriy
le beraber döviz kaynağı olan bu endüstrinin 
mümkün olan süratle memleketimizde tahakku
kudur. iktisadi ve malî hayatımıza yardımcı va
ziyete geçmesidir. 

Bu gaye ile 14 Haziran 1963 tarihinde verdi
ğim sözlü soru ile Hükümetin bu konudaki ta
savvurlarını öğrenmek istedim. Güzel bir tesa
düf eseri sözlü soruyu mütaakıp 19 . 6 . 1963 
tarihinden itibaren radyo ile devamlı şekilde özel 
sektör için Turizm konusuna dair sirküler ilân 
edildi. 24 . 6 . 1963 tarihli Resmî Gazete ile de 
ayrıca yayınlandı .Her halde serbest teşebbüs sa
hiplerine haber vermek noktasından faydalı ol
muştur. Bu işte ehliyetli vatandaşları teşvik et
mek ve kolaylık göstermek, lâzımdır. Okullarda 
bu hususa ehemmiyet verilerek Tarih, Coğrafya 
ve Vatandaşlık dersleri yanında Turizm konula
rına temas etmek gerekmektedir ki, Vekâletçe ve
rilen beyanatta bu hususun nazarı itibara alındı
ğını görmek memnuniyeti muciptir. 

Sayın arkadaşlarım; profesör Baade'in rapo
runda tebarüz ettirdiği veçhile «Türkiye'nin bir
çok kıymetli yerleriyle beraber bilhassa izmir'den 
Mersin'e kadar olan Turizm rezervini değerlen
dirmek lâzımdır. Bu sahillerin güzelliklerini 
dünya turizm heveslilerine tanıtmak memleketi
miz için gelir kaynağı olacaktır. Bu bölgelerde 
ormanları, koyları, yarımadaları ve birçok koy
larda kumsalları bulunan bin kilometrelik bir 
sahilimiz mevcuttur, iklim bilhassa Rodos Ada
sı karşısında yani Muğla ve Antalya illerine dü
şen sahillerimiz Cenubi - Avrupa sahillerinden 
daha ılıktır. Tabiî güzellik birçok yererde em
salsizdir.» 

Bunun yanında Muğla vilâyetinin her ilçesi 
eski eserlerle doludur, Halikarnas, Knidos. Labo-
randa, Stratonikya, Kadnos ve saire gibi antik' 
kıymetler değerlendirilmek için beklemektedir. 
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iki, üç sene içinde zaman zaman Vekâlet yet

kililerince turistik pilot projesinin ilk safhası 
tamamlandı, ikinci safhasına başlanacaktır. Muğ
la ilinin tabiî güzellikleri ve tarihî önemi haiz 
bölgeleri turistlerin rahatça gezip görebilecekleri 
bir şekle sokulacaktır.» denildi. 

Yine Turizm Plânlama Şubesince: 
«Memleketimiz 13 medeniyete ait tarihî eser

leri ile Turizm bakımından büyük iktisadi potan
siyele maliktir. Ancak şimdiye kadar yolların 
bozukluğu, turistik otel ve motellerin eksikliği 
gibi sebepler bu imkânlardan yararlanmamızı zor
laştırmıştır. 

Şimdi ise bu eksiklikler büyük çapta telâfi 
edilmiştir. Muğla'da yapılacak ve gelecek turizm 
mevsiminde işletmeye açılacak olan (Yani 1963 
te) yeni tesislerle projenin ikinci safhası tamam
lanacaktır. Bu sayede Rodos'tan alınacak tu
ristlerin Batı - Anadolu'yu rahatça dolaştıktan 
sonra Kuşadası'ndan gönderilmesi imkânı sağla
nacaktır. Maalesef bugüne kadar bu hayaller 
hakikat olamamıştır. 1963 Turizm mevsiminden 
esaslı bir istifade yapılamamıştır. 

Aziz arkadaşlarım, 
öğrendiğime göre 1961 yılında Rodos'a 

160 000 turist gelmiştir. 1962 de 168 000 dir. 
1963 te ikiyüz binin üstünde olması çok muhte
meldir. «Halbuki 1961 de Türkiye'ye gelen tu
ristin sayısı 126 bindir.» Bunun az bir kısmı 
küçük komşu motor ve vapurlariyle Günübirlik 
Marmaris yoliyle Muğla'ya kadar gelir ve döner
ler. 

Sayın arkadaşlarım, teferruattan vazgeçerek 
asıl meseleye geliyorum. Geçen yıllar gibi 1963 
turizm mevsiminin gelirinin mühim bir kısmını 
kaybetmiş vaziyetteyiz. Bizim için Turizm, zi-
raa'tîmiz kadar gelir kaynağı olmaya namzettir. 
Her sene bütçe açıkları haricî yardımlarla yeni 
yoni vergilerle kapanacak değil. 

Vekilin verdiği izahata teşekkür ederim, in
şallah bu vaitleri tahakkuk eder. Dinlemek 
lûtfunda bulunduğunuz için hepinize teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır 
Komisyonların yapılan seçim tasnifi netice

leri gelmiştir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonunda açık bulu

nan üyelikler için yapılan seçime (230) zat ka-
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tılmış ve neticede aşağıda isimleri yazılı üyeler 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır. Arz 
olunur. 

Üye Üye 
Ankara Maraş 

ibrahim Imirzalıoğlu H. F. Evliya 
Üye 

Kırşehir 
H. özmen 

S. Emin Ağaoğlu 
Fakih özfakili 
Cevdet Aydın 
Boş 

221 
219 
21i) 

9 

BAŞKAN — Aranılan nisap temin edildi
ğinden arkadaşlarımız komisyona seçilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
imar ve iskân Komisyonunda açık bulunan 

üyelik için yapılan seçime (235) zat katılmış 
ve neticede aşağıda isimleri yazılı üyeler hi
zalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Üye Üye 
Ankara Maraş 

ibrahim Imirzalıoğlu H. Fehmi Evliya 
Üye 

Kırşehir 
Haılil özmen 

Zühtü Pehlivanlı 
Boş 

227 
8 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Komisyonunda açıik bulunan 

üyelik için yapılan seçime (233) zat katılmış 
ve neticede aşağıda isimleri yazılı üyeler hiza
larında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Ankara Maraş 
ibrahim Imirzıalıoğlu H. Fehmi Evliya 

Üye 
Kırşehir 

Halil özmen 
Şevki- Güler 22'8 
Boş 5 
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BAŞKAN — Aranılan nisap temin edildiği 

için arkadaşımız Ticaret Komisyonuna seçil
mişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 
•Sayıştay Komisyonunda açık bulunan üye

likler için yapılan seçime (233) zat katılmış 
ve netice aşağıda isimleri yazılı üyeler hizala
rında gösterilen oyları lalmışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Ankara 

ibrahim îmiraalıoğlu H. 

Üye 
Kırşehir 

Halil özmen 

Ahmet Zeydan 
Fethi Doğançay 
Bekir Sami Karahanlı 
Boş 

Üye 
Maraş 

Fehmi Evliya 

227 
,227 
227 

6 

BAŞKAN — Aranan nisap temin edildiği 
için arkadaşlarımız Sayıştay Komisyonuna se
çilmişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 
Ticaret Komisyonunda açık bulunan üyelik 

için yapılan seçime (235) zat katılmış ve neti
cede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Ankara 

İbrahim Imirzıalıoğlu 

Üye 
Maraş 

H. Fehmi Evliya 

Üye 
Kirş enir 
Halil özmen 

izzettin Ağaoğlu 
Boş 

228 
7 

BAŞKAN —• Aranılan msap temin edildiği 
için arkadaşımız Ticaret Komisyonuna seçilmiş
lerdir. 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
102 nci maddesi gereğince hazırlanan Bakanlar 
Kurulu listesinde gösterilen hakanlıklara se
çilen zevat atanmış ve listenin sunulmuş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/773) 

BAŞKAN —• Anayasanın 102 nci maddesine 
göre Meclise sunulan Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci 

maddesi gereğince hazırlanan Bakanlar Ku
rulu listesinde gösterilen bakanlıklara seçilen 
zevat atanmış ve listenin ilişikte sunulmuş ol
duğunu arz ederim. 

Cumhurb aşkanı 
Cenini Gürsel 

Başbakan : îsmet İnönü Milletvekili (Ma
latya) 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı : Ke
mal Satır Milletvekili (Elâzığ) 

Devlet Bakanı : Malik Yolaç Milletvekili (İs
tanbul) 

Devlet Bakanı- : 1. Saffet Omay C. Senatosu 
Üyesi (Ankara) 

Devlet Bakanı : Vefik Pirinçcioğlu Milletve
kili (Diyarbakır) 

Adalet Bakanı : Sedat Çumralı C. Senatosu 
Üyesi (Konya) 

Millî Savunma Bakanı : llhami Sancar Mil
letvekili (İstanbul) 

İçişleri Bakam : Orhan öztrak Milletvekili 
(Tekirdağ) 

Dışişleri Bakanı : Feridun Cemal Erkin (Es
ki Dışişleri Bakanı) 

Millî Eğitim Bakanı : İbrahim öktem Millet
vekili (Bursa) 

Ulaştırma Bakanı : Ferit Alpiskender C. Se
natosu Üyesi (Manisa) 

Tekel Bakanı : Mehmet Yüceler Milletvekili 
(Kayseri) 

Sanayi Bakanı : Muammer Ertem Milletveki
li (Manisa) 

Tarım Bakanı : Turhan Şahin Milletvekili 
(Muğla) 

Ticaret Bakanı : Fennî Islimyeli Milletvekili 
(Balıkesir) 

Turizm ve Tanıtma Bakanı : Ali İhsan Gö
ğüs Milletvekili (Gaziantep) 

İmar ve İskân Bakanı : Celâlettin TTzer Mil
letvekili (Eskişehir) 

Maliye Bakanı : Ferid Melen (Eski Maliye 
Bakanı) 

Köy Bakanı : Lebit Yurdoğlu Milletvekili 
(İzmir) 

Bayındırlık Bakanı : Arif Hikmet Onat Mil
letvekili (Ordu) 

Çalışma Bakanı : Bülent Ecevit Milletvekili 
(Ankara) 

Sağlık Bakanı : Kemal Demir Milletvekili 
(Bolu) 

Enerji Bakanı : Hüdai Oral Milletvekili (De
nizli) 

7. — Başbakan îsmet İnönü'nün, Kıbrıs olay
ları ve Hükümetin Milletlerarası nizamı çiğni-
yen her türlü davranışları önlemek üzere her 
tedbire başvurmakta devam edeceği hususun
daki demeci 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, bâzı arkadaşla
rın teklifleri var, Kıbrıs mevzuu üzerinde ko
nuşmayı arzu eder misiniz? 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
Muhterem arkadaşlar; yeni Hükümet Millet 
Meclisine karşı ilk vazifelerini kısa zamanda ya
pıp bitirecektir. Anayasanın hükümlerine göre, 
programın okunması, müzakere edilmesi ve gü
ven oyu istenmesi mümkün olan kısa zamanda 
temin olunacaktır. Yeni Hükümetin Meclise 
arz olunduğu şu anda hepimizin zihinlerini Kıb-
rısta cereyan etmekte olan facialar doldurmak
tadır. 

Hükümet ilk iş olarak Kıbrıs'daki hâdiseler 
hakkında gerekli olan ve tesirli olan tedbirleri 
süratle alacak, tatbik edecek ve B. M. Meclisini 
haberdar edecektir. 2 - 3 günden beri Kıbrıs 
Devletini meydana getiren anlaşmalar ve mua
hedeler gereğince Kıbrıs'taki nizamı değiştirme 
teşebbüsü halinde garanti vermiş olan üç Devlet 
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında bir 
müşterek müdahale müzakeresi yapılmaktadır. 
Dün akşam böyle bir müşterek müzakere ve 
ımüda'haleyi biz teklif ettik ve ımuhabere 
ile cereyan eden 'müzakereler neticesinde 

i 
— 27 — 



M. Meclisi B : 19 
muadelhenin verdiği münferiden müdahale 
ıhakkmı kullanmaya haşladık. (Bravo ses
leri, şiddetli ve süretlik alkışlar) 

Garanti veren devletler; ingiltere, Yunanis
tan ve Türkiye bu kanun dışı tecavüzlerin dur
durulması için el birliği ile ve ciddiyetle çalış
mışlardır ve çalışmaktadırlar. Fakat tecavüz 
edenleri yola getirmek mümkün olmuyor Bü
yük Meclis emin olabilir ki; orada, Kıbrıs'ta dö
külen kanlar milletimizi ne kadar teessüre gark 
ediyorsa, buna karşı hissettiğimiz infial ve hid
det de o kadar şiddetli ve kesindir. (Bravo ses
leri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Türk Milleti tarihinde çok zaman haksız te
cavüzlere uğramıştır. Türk Milleti hiçbir te
cavüz önünde yılmayan, gözünü kırpmayan bir 
millettir. (Bravo sesleri ve şiddetli alkışlar) 

Bütün Meclis ve bütün millet yekpare olarak 
vazifemizi yapacağız. Vatandaşlarımıza karşı, 
Kıbrıs'ta yaşayan ırkdaşlarımıza karşı mükel
lef olduğumuz vecibeleri yerine getireceğiz. Bu
gün Türk uçakları Kıbrıs'taki mücadele mey
danlarına gitmişler, görünmüşler ve ilk ihtarı 
yapmışlardır. (Brav>o sesleri ive şiddetli alkış-

1. — Askeri Cezaevi Mamak; Ankara 21 
'Mayıs tutukluları adına lîhan Baş 'm; Kıbrıs 
olaylarına dair alınacak her türlü kararlardan 
huzur duyacaklarına dair telgrafı. 

2. — Posof öğretmenler Derneğinin; Kıbrıs 
olaylarına dair alınacak her türlü tedbirlere ha
zır olduklarına dair telgrafı. 

3. — Kiğılıların; Kıbrıs'taki mütecavüzlere 
karşı fedai olacaklarına dair telgrafı. 

4. — Giresun Ceza ve Tevkif evi Müdür, me
mur ve mahkûmlarının; Kıbrıs olaylarını pro
testo ettiklerine dair telgrafı. 

25 . 12 . 1963 O : 1 
I 1ar) Biz Devlet olarak her meselede, iç hayatı

mızda olduğu gibi, dış münasebetlerde de ka
nun nizamına bağlı olan bir Devlet ve milletiz. 
Kanun nizamı haricinde bize muamele ve teca
vüz yapmak istiyenlere karşı kuvvetimiz, irade
miz sarsılmaz bir surette tesirini gösterecektir. 
(Brova sesleri ve şiddetli alkışlar) 

Programımız, Büyük Meclis hâdiselerin her 
safhasından haberdar olacak ve bize desteğini, 
yardımını esirgemiyecektir. Bu kanaatle vazi
feye başlıyoruz. 

Saygılarımla. (Sürekli ve şiddetli alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Başbakan, programınızı 

ne zaman okuyabileceksiniz? 

BAŞBAKAN İSMET ÎNÖNÜ (Malatya) — 
Pazartesi günü okuyabilirim. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Hükümet 
programını 30 Aralık Pazartesi günü okuyacak
larını beyan buyurdular. 

30 Aralık Pazartesi günü saat 15 de toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,30 

5. — Honaz halkı adına Murat Ince'nin; 
Kıbrıs olayları hakkında T. B. M. Meclisinin tu
tumuna içten iştirak ettiklerine dair telgrafı. 

6. — Elâzığ; 21 Mayıs olayı mahkûmlarının; 
Kıbrıs olayları karşısında kendilerine görev ve
rilmesi hakkında telgrafı. 

7. — Zehra Karslılar'ın; Kıbrıs olayları kar
şısında binlerce gönüllü Karslılarm vazife bek
lediklerine dair telgrafı. 

8 — Konya Millet Partisi il teşkilâtının; 
Kıbrıs olayları karşısında Yüce Meclisin tutu
munu tasvibettiklerine dair telgrafı. 

• > - • - < • » • — < • • • 

7. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

ONDOKIJZUNCU BlRLEŞlM 

25 . 12 . 1963 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-

oğlıı ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 
nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin geri-
verilmesine dair önergesi (2/148, 4/281) 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikler 
için seçim. 

B - IKÎNCÎ DEFA OYA KONACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
keri Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/814) 

2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, ipsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
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 imam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

5. — istanbul Milletvekili Saadet Evrenin, 
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 înceler'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, Millî 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 ihsan Balım'-
m, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tanm ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanavi 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 Tanm ve Bayındırlık Bakanlanndan sözlü 
sorusu. (6/633) 

11. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kınkkale ile Keskin - îğdebeli arasın
daki şose yollann ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakarımdan sözlü soman. (B-'634) 

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

13. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tanm 
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) 



16. — Giresu* Milletvekili Niaamettin Brk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Unsal ta 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

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

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

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

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

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

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

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

24. — 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) 

25. — Samsun Milletvekili llyas Kılıçta, 
4353 sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nci maddelerinin 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

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

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

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

29. —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 (6/678) 

30. — Kırşehir MiletveMli 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) 

31. — 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) 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

41. — İzmir Miletvekili Arif Ertunga'nın, 
tütün müstahsilin a 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) 

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

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

44. — 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) 

45. — 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) 

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

47. — 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) 
""" 48. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 

sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yaı-dım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/697) 

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

50. — Niğde Milletvekili Asını Eren'in, «iğ
de ili Merkez Devlet Hastanesi ile ti Sağlık 
Müdüründen vâki şikâyetler hakkında ne dü
şünüldüğüne* dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/699) 

51. — 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) 

52. — 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) 

53. — 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) 

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

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

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

57. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, İMzdere Hidro - Elektrik Santralinin türbin
leri hakkında Sanayi ve İmar ve İskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/706) 

58. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'-
in, Trabzon'un, Of kazasına İkizdere Hidro -



Elektrik santralinde elektrik verilmesinin ta
mamlanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve 
tmar ve iskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/707) 

59. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan bir dergide 
1945 yılında yayınlanan bir yazıya dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/709) 

60. — îsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, 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) 

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

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

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

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

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

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

67. — 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) 

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

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

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

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

72. — 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) 

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

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

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

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

77. —- 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) 

78. — Afyon Karahisar Milletvekili Meh
met Turgut'un, 23 Nisan 1920 tarihinden bugü
ne kadar, her toplantı yılında kaçar birleşim 

i yapıldığına ve birleşimlerin süresine dair, Mil
let Meclis; Başkanlığından sözlü sorusu. 
(6/729) 

79. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
6831 sayılı Orman Kanununun, antidemokratik 
hissi veren, geçici 1 nci maddesinin kaldırılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair, Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/730) 

80. — İsparta Milletvekili Mustafa Gülöü-
gil'in, İsparta Devlet Su İşleri şub§ binası vt 



losyal tesisleri inşaatında çalışan 44 işçiye, üc
retlerinin, zamanında ödenip ödenmediğine 
dair, Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/731) 

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

82. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, 
Türlüye 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) 

83. — izmir 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) 

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

85. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocame-
mi'nin, Londra Tanıtma Bürosu için bin ingiliz 
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) 

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

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

88. — 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) 

89. — Edirne Milletvekili tlnami Ertem'in, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce, Edirne | 

Kırkpınar er meydanının onarımı için, 1963 yılı 
programına konulan ödeneğin tenkis edilip 
edilmediğine dair Devlet Bakanından sözlü so
rusu. (6/740) 

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

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

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

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

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

95. — Antalya Milletvekili ihsan 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) 

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

97. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
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) 

98. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, 
Sıkıyönetim komutanlıklannca, sıkıyönetimin 
tatbik edilmekte bulunduğu belgelerde, kaç 



gazete ve dergi kapatıldığına dair Millî Sa
vunma Bakanından sözlü sorusu (6/749) 

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

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

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

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

103. — 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) 

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

105. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Türk vatandaşlarının seyahat serbestisini tah-
dideden tedbirlerin müstenidatınm ne oldu
ğuna dair İçişleri ve Maliye Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/756) 

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

107. — 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) 

108. — Kütahya Milletvekili Sezai Sarpa-
şar'ın, münhal bulunan Altıntaş ilçesi kayma
kamlığına ne zaman tâyin yapılacağına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/759) 
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109. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-

in, Aydın'in Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerin* 
de bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/760) 

110. — 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) 

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

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

113. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
ın, Devlet Demiryolları memurlarına her sene 
verilmekte olan iki maaş tutarındaki ikramiye
nin bu sene ödenip ödenmediğine dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/764) 

114. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus baraj gölü içerisinde kaldığı için is
timlâk edilen arazilerin bedellerinin ne zaman 
verileceğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/765) 

m 
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 
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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 tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345 , C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tari
hi : 1. 7 .1963] 

5. — Balıkesir Milletvekili Fennî îslimyeli 
ve 2 arkadaşının, T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatifleri memur ve hizmetlile
rine 100 ncü yıldönümü ikramiyesi verilmesi 
hakkında kanun teklifi ile Çankırı Milletvekili 
Rahmi înceler'in T. C. 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] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ 

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Tapulama kanunu tasarısı ile Adana 

Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, 560(2 
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'in, 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'nm, 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, 2/85, 2/76, 2/122) (C. Se

natosu 1/260) (S. Sayısı : 210 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

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

3. /— 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 
raporlan (M. Meclisi 5/49; C. Senatosu 4/36) 
(S. Sayısı : 424) [Dağıtma tarihi: 21 . 9 . 1963] 

4. «T- 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 
raporlan (M. Meclisi 5/48; C. Senatosu 4/37) 
(S. Sayısı : 425) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1963] 

5. — 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] 

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

7. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'tin, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 1 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 294 
sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlan (M. Meclisi 5/30; O. Senatosu 4/23) 
(S. Sayısı : 428) [Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1063] 
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8. — 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] 

9. •— 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] 

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

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

12. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 289 sayılı 

'Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/35; C. Senatosu 4/55) (S. Sa
yısı : 433) [Dağıtma tarihi : 23 . 9 . 1963] 

13. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 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] 

14. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi

antep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı 
Kararın G.enel 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] 

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

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

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

18. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 253 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 5/43; C. Senatosu 4/26) (S. 
Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi : 21 . 9 . 1963] 

19. — 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 Dilekle Karma Komis
yonu raporları (M. Meclisi 5/67; C. Senato
su 4/58) (S. Sayısı : 498) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1963] 

X 20. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1959 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil-
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diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/186, 
1/42) (S. Sayısı : 462) [Dağıtma tarihi : 
5 .10 .1963] 

X 21. — 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] 

22. — 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 sayıilı 
kanunlarU muaddel 459 ncu maddelerine birer 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/516) (S. Sayısı: 499) 

X 23 — 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 24. — Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1959 
bütçe yılı kesinhesaplarına ait genel uygunluk 
bildirimimi sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1959 bütçe yılı kesinhesap ka
nun tasarın ve Sayıştay Komigyonu raporu 
(3/318, 1/23) (S. Sayısı : 508) [Dağıtma tari
hi : 21 . 10 .1963] 

25. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardıma 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 ç>kşmakta 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 . 19633 
26. — Malatya Milletvekili Mehmet Delika-

ya ve 4 arkadaşının, Hanife Kadife Fırat'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/248) (S. Sayısı : 375) [Dağıtma tarihi : 
3 . 9 . 1963] 

37. — O. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardım
cı ve 22 arkadaşı ve Gaziantep Milletvekili Ali 
thsan Göğüs ile Diyarbakır Milletvekili Vefik 
Pirinçcioğlu v§ O. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve C. Senatosu izmir Üyesi Jfev-
zat özerdemli ve Giresun Milletvekili Nainı 
Tirali ve 4 arkadaşı ile Sakarya Milletvekili 
Yusuf Ulusoy ve 10 arkadaşının, ilkokul öğret
menleriyle ilkokul öğretmenliğinden gelip de 
muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim Ba
kanlığı, üniversite, bakanlıklar teşkilâtında 
ve İktisadi Devlet Kurumlarında çalışanların 
aylık dereceleri hakkındaki 6273 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/154, 2/156, 2/176, 2/188, 
2/192, 2/195) (S. Sayısı :. 377) [Dağıtma tari-
hi : 3.9.1963] 

28. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker 
ve 5 arkadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik birinci 
maddesinin (O) ve (D) fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma, İç
işleri ve Plan komisyonları raporları (2/328) 
(S. Sayısı: 381) [Dağıtma tarihi: 5.9.1963] 

29. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, 5434 sayılı T. O. 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] 

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

31. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve 15 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân Komisyonları raporları (2/148) 
(S. Sayısı: 392) [Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

32. — 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 tayın kanunların kaldı-
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rıîması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/147) (S. Sayısı: 
393) [Dağıtma tarihi: 14.9.1903] 

33. — 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] 

34. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet 
Naci Ari'nin, 5434 sayılı T. O. 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] 

35. —- Samsun Milletvekili tlyas Kılıç ve Sa
karya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 14 ncü maddesine (ç) fıkrası 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ve Millî Eğitim Ko
misyonunun mütalâası (2/335) (S. Sayısı : 396) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

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

37. — 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] 

38. — 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 hakkında kanun teklifi ve Plân 
Komisyon raporu (2/78) ?(&. Sayısı : 440) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

39. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, 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] 

40. — 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] 

41. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve üç arkaadşının, 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'ın, 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 sayılı Kanunla bu kammu tadil 
ed^n 5585 ve 6724 sayılı kanunîara bâzı mad
deler ilâvesi hakkında kanun teklifi ye Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/62, 2/145; 
2/204, 2/360) (S. Sayısı : 445) [Daptma tari
hi : 19 . 9 . 1963] 

42. — Balıftesir Milletvekili Cihal 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] 

43. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
altı arkadaşının, Kaçakçılığın merfi ve takibi 
hakkındaki 1918 sayılı Kanunun 684$ sayılı Ka
nunla muaddel 60 nci maddesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/118) (S. Sayısı : 447) [Dağtfeıa tarihi : 
20.9.1963] 

44. — Giresun Milletvekili Ali öüceoğlu'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 
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hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/124) (S. Sayısı : 448) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1963] 

45. —• Oumhuriyet 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] 

46. — 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 saydı Kanunun muaddel ve 6 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Plân Komisyonu raporu (2/371) (S. Sayısı : 
450) [Dİğıtma tarihi : 20 . 9 . 1963] 

47. -* 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 meran olanlar ile yine memuriyetleri sıra
sında aktdemik derece alanlara yahut ikinci bir 
yüksek tahsili ikmal edenlere bir derece kıdem 
verilmesi hakkında kanun teklifleri ve Amas
ya milletvekilleri Nevzat Şener ve İsmail Sarı-
göz'ün, memurların tahsil müessesesinde talebe 
olmıyacaldarma dair 4007 sayılı Kanun ile bu 
kanunun ürinoi maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 4Îİ4 sayılı Kanunun yürürlükten kal-
dınlmasua dair 183 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi ile B<gu_Milletvekili Kâmil Ünal'ın, 3656 ve 
8659 sayılı kanunların şümulü dâhilinde vazife 
görmekte,iken müktesep barem derecesini de
ğiştirecektir üst tahsil yapanların terfi ve kı
demleri hakkında kanun teklifi ve Maliye, Mil
lî Eğitim üre Plân komisyonları raporları (2/91, 
2/93, 2/1(4, 2/464) (S. Sayısı : 451) [Dağıtma 
tarihi : 20.9 .1963] 

48. —tçürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunm 11 Ocak 1961 tarihli Zirai Mad
deler Andla^ması ve ekleriyle bu Andlaşmada 
yapılan 29 Mart 1961, 17 Temmuz 1961 tarihli 
değişikliklerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair İranun tasarısı ve Dışişleri, Tarım, 

Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/269) 
(S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 3 .10 .1963] 

49. —- 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] 

50. — 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] 

51. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Jandarma Genel Komutanlığı 
kadrolarında vazifeli subay, astsubay, mecburi 
uzatmak 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 : 468) [Dağıtma tarihi : 4 .10 .1963] 

52. — Cumhuriyet Senatosu TunceUi 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] 

53. — 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] 

54. — 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] 

55. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanhoğlu 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 
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komisyonları raporları (2/421) (S. Sayısı : 470) 
[Dağıtma tarihi: 4.10.1963] 

56. — Kars Milletvekili Necmettin Akanın, 
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] 

57. — Samsun Milletvekili îlyas Kıilıç 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 . 1983] 

58. — 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] 

59. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, Tapu sicil binaları inşası 
için alınacak harçlar hakkında kanun teklifi ve 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Tapu sicil 
binaları yapılması maksadiyle alınacak harç
lar hakkında kanun teklifi ve Geçici ve Plân 
komisyonları raporları (2/153, 2/233) (S. Sa
yısı : 201 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 8.10.1963] 

60. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu ve 5 arkadaşının, 4792 sayılı İşçi 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] 

61. — 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) 
(3. Sayısı : 502) [Dağıtma tarihi: 15.10.1963] 

62. — Çorum Milletvekili Faruk Küredi ve 
dört arkadaşının, Orman Umum Müdürlüğü 
emrinde, çalışmakta olan maaşlı memurlan 
hakkında intibak kanunu teklifi ve Tarım, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/165) 
(S. Snrıtı : SOS) [Dt£ıtı&a tarihi : 11.10.1963] 

63. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykajti 
ve 68 arkadaşının Tıp personelinin mukavele 
ile çalıştırılmasına dair kanun teklifi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Plân Komisyonlan rapor
ları (2/54) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 
21.10.1963) 

64. — 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] 

65. — 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 
komisyonlan raporlan (2/363) (S. Sayısı: 518) 
[Dağıtma tarihi: 24.10.1963] 

68. — Kütahya Milletvekilli Sadrettin Tosbi 
ile Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'&n, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kamraunun 
geçici 65 nci maddesinin (j) bendine tir hü
küm eklenmesi hakkında kanun teklifi va Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (2/461) (S. 
Sayısı : 519) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1963] 

67. — Muş Milletvekili Sait Mutlunun, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 nâü fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonlan raporlar; (2/107) 
(S. Sayısı: 522) [Dağıtma tarihi 1.11.1963] 

68. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Gümrük memurlanndan 
bâzılanna verilecek yem bedeli ve^yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teljfö've İçiş
leri ve Plân komisyonlan raporları (2/132) 
(S. Sayısı: 523) [Dağıtma tarihi: 1.11.1963] 

X 69. — İstanbul Üniversitesinin #56 bütçe 
yılı kesinhesabma ait ve ek uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Baskınlığı tez
kereleri ile İstanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasansı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/112, 3/113, 1/57) \B. Sayısı: 
478) [Dağıtma tarihi: 8.10.1963] 

X 70. — İstanbul Üniversitesi 1J57 bütçe yı
lı kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin J unul-
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
İstanbul Üniversitesi 1957 bütçe yık Kesinhe
sap kanunu tasansı ve Sayıştay Komisyonu 



raporu (S/138, l/M) (*. ftayuı: 47») Dağıtma 
tarihi : 7 .10 . 1963] 

X 71. — istanbul Üniversitesi 1958 bütçe yı
lı kesinhesabma 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 72. — İstanbul Üniversitesi 1959 yılı ke
sinhesabma 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 73. — İstanbul Üniversitesi 1960 bütçe yı
lı Kesinhesabma 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] 

74. — 5442 sayılı İl 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] 

75. — Türkiye Büyük Millet Meclisi muha
sebesinin 1963 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos 
ayları hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/69) (S. Sayısı : 504) [Da
ğıtma tarihi : 15 . 10 . 1963] 

76. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ ile Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üye
si A. Naci 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] 

77. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Sivas Milletveki
li Güner Sarısözen'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakkında kanun teklifinin O. Senatosunca de
ğiştirilen ve M. Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu ile 

I M. Meclisi, C. Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi 2/270, O. Sknatosu 2/47) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 313 e 2 nci ek, C. Sena
tosu S. Sayısı : 170) (S. Sayısı : 313 e 3 ncü 
ek) [Dağıtma tarihi : 3 .10 .1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ 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
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yenmen 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 2. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rım kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
vo Dışişleri, İçişleri 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-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 

I görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 
j 4. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö

yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
I kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
| 1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
I çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
! ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa-
j yısı: 234) TBirinci görüşme tarihi: 27 . 6 . 1963] 

5. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
• hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
i Naimoglu 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) 
i [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 
i 6. — Havza ilçesinin, çakıralan köyü hane 
| 8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
| Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
i doğumlu Bayram Kalpaldı'nın ölüm cesasma 
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çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .19631 

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) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

8. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osma/ioğlu, Na
zif e'den doğma 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 hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
lan raporlan (1/225) (S. Sayısı : 120) [Birinci 
görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 

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

11. — Millî Savunma Bakanlığı „orta sanat 
okullan hakkında kanun tasarısı ve Mîllî Sa
vunma ve Plân komisyonlan raporlan (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Birinci görüşme tarihi 5 . 
9 . 1963] 

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

B - BÎRÎNCJÎ 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 . 0 . 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 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

X 5. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 . 7.1963] 

X 6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Millet-

j vekili Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hil 
i mi İncesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile 
İ 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
sarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) (S. 
Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi : 26.9.1963] 

8. — Bina kiraları hakkında kanun tasarısı 
ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm, 
6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkeme
since iptal edilen 2 ve 3 ncü «maddelerinin ye-

I niden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilme-
I si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
| raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı : 458 ve 458 e 

1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 1 . 10 . 1963] 
X 9. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'm, 

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 tasarısı 
ye 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-

demir'm Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
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teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 
2/425) (S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 
24 10.1968] 

X 12. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 .1963] 

13. — Î9tanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 6 .1963] 

14 — Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkon
solosluğu eski Muavin Konsolosu Varbanoğlu 
Georgi Varbanof Çolakof'un cezasının affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/555) (S. Sayısı : 521) [Dağıtma tarihi: 
26 .10 .1963] 

15. — Karacabey 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-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'io 
ölüm cezalarına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(S/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi: 12 . 
6.1963] 

16. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ye sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm eezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/598) (S. Sayısı : 283) [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 Şehtürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve'Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da 
ğıtma tarihi : 12 . 7.1963] 

18. — İstanbul, Samatya, Hacıpiri mahallesi, 
Sarmaşıldı sokak, hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 
sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 

Melek'ten doğma 23 .10 .1986 doğumlu Recep 
Güngör Tanış'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (8/671) (S. Sayısı : 459) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 10 . 1963] 

19. — Vezirköprü ilçesinin Danafoaş 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. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Oeza 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 Milletvekili Talftt 
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. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi :4 . 7 .1963] 

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'ın, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/825) (S. Sa
yısı : 524) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

25. — İstanbul Milletvekili Naci öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa-
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rika Niaamnameeme ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erttn'in, Markalar re 
menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sana
yi ve Adalet komisyonları raporlan (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11.11.1963] 

28. — 2004 sayılı İcra 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 neu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasansı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
525) [Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1963] 

28. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 j 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının , 
kaldırılması hakkında kanun tasansı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporlan (1/456) i 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 .1963] ! 

X 29. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari- | 
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde İ 
kültür mallarının korunmasını* dair sözleşme» j 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro- i 
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun- • 
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, j 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra j 
porlan (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta- | 
rihi : 3 . 7 . 1963] j 

30. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun i 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası- ; 
um değiştirilmesi hakkında kanun tasansı ve j 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonlan raporları ; 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : ! 
1 . 4 . 1963] i 

31. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ; 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta- i 
şansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve j 
Plân komisyonlan raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 .1963] 

X 32. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve ! 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli j 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret j 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Siyasettin Ka- j 
raca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Tes- i 
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek- ı 
lifleri ve İçişleri, Adalet v« Plân komisyonları i 

raporları (2/219, 2/2S7, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 25») [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

33. — Devlet memurları aylıklannm tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasan
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
lan (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 
tasansı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporlan (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 kaldınlması hakkında kanun tasansı 
ve İstanbul Milletvekili Ilhami 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 raporlan (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 kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, içişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

37. — Cumhuriyet Senatosu Urf a Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Danış-
taya başvurulacağına dair kanun teklifi ve içiş
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 hakkmda kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonlan 
raporlan (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 komisyonlan ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 
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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. Sayi3i : 333) [Dağıtma 
tarihi : 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 Andlaşmanın uygun, bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 43. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmay* 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasansı 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 komisyonlan 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 tasansı ve içişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonlan 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. 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 . 1963] 

49. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları. (1/271) (S. Sayısı : 
336) [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 komisyonlan rapor-
lan (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 An'nm, 3 . 4 . 1926 'gün ve 789 sa
yılı Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 3.9 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Milli Eğitim ve Plân Komisyonlan ra-
porlan (2/310) (S. Sayısı : 376) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 9 . 1963] 

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
misyonlan raporlan (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 komisyonlan raporlan (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 m#dde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve îmar ve İskân, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlan raporları ve Anayasa Ko
misyonu mütalâaları (2/177) (S. Sayısı • 384) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 9 . 1963] 

56. -r- 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 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı: 
388) [Dağıtma tarihi : 13 . 9 . 1963] 

58. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
5434 sayılı T. 0. Emekli Sandığı Kanununun 
7350 sayılı Kanunla muaddel 100 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine ait kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Mustafa 
özer'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesine 
bir fıkra ve geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve,Maliye ve Bütçe komisyonlan 
raporları (2/120, 2/206) (S. Sayısı : 400) [Da
ğıtma tarihi : 14 . 9 .1963] 

59. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet-me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçiş
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. C. 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 Cemalcı-
lar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı Kanu
nun bârı maddelerinin değiştirilmesine dair ka-
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| 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 (C. 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] 

I 64. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
I Nüvit Yetkinin, 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. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve 2 arkadaşının, Taşıt Kanununa ek cetvelle
re bâzı binek otomobillerinin ilâve edilmesi hak
kında kanun teklifi ile Tekirdağ Milletvekili 
Hayri Mumcuoğlu'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
lan raporları (2/225, 2/432) (S. Sayısı : 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 raporlan (2/231) 
(S. Sayısı : 490) [Dağıtma tarihi : 7 .10 .1963] 

67. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
teşkilâtında çalışan tabip, diş tabibi ve ecza
cılardan coğrafi, iktisadi ve içtimai sebeplerle 
hususi variyette olduğu Bakanlar Kurulunca 
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kabul olunan mahallerde sürekli görev ile bu
lunanlarla, hıfzıssıhha enstitülerinde çalışmakta 
olan kimya mühendisleri, mikrobiyoloji ve 
biyokimya mütehassıslarına ödenek verilmesine 
dair kanım tasarısı ile Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan'm, hekimlere aylık hizmet 
karşılığı ödenek verilmesine dair kanun teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
ları rapordan (1/531, 2/89) (S. Sayısı : 489) 
[Dağıtma tarihi : 8 .10 .1963] 

68.— 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 Ozbey'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] 

69. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teş
kilât Kanununa geçici madde eklenmesine ve ay
nı kanıma ek 3004 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] 

70. — 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 ye 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 O. 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] 

71. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesi hakkın
da kanun tasansı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 

ve Plân komisyonları raporları (1/475) (S. Sa
yısı : 520) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963] 

X 72. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkındaki kanun tasansı 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] 

73. — 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] 

74. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

75. — 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] 

76. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun tasansı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı :• 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

X 77. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lef koşa'-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimali İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbns 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 ir
landa Birleşik Kırallığı arasında imzalanan, Ga
ranti Andlaşması ve bu Andlaşmanın II nci 
maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuri
yeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye 
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-
laşmasmın uygulanması için imza edilen And-
laşmanm, 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] 

78. — Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) köyü 
hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında nü
fusa kayıtlı Abdurrahmanoğlu Eliften doğma 
51.4.1928 doğumlu Kadir Ceylân'in ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/745) (S. 
Saym 528) [Dağıtma tarihi : 10 . 12 . 1963] 

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

80. — 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] 

81. — 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] 

82. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı: 349) [Dağıtma tarihi: 12.7.1963] 

83. — 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] 

84. — 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] 

X 85. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te ak-
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
üç ekine katılmamız için Hükümete yetki veril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ta
rım komisyonları raporları (1/184) (S. Sayısı : 
530) [Dağıtma tarihi : 18 .12 .1963] 

X 86. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (F. A. O.) bün
ye i içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tarım ko
misyonları raporları (1/418) (S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

•'4 
X 87. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 

kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/321) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tarihi : 
18 .12 .1963] 

88. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları (1/541) (S. Sayı
sı : 533) [Dağıtma tarihi : 3 . 12 . 1963] 

(öndokuzuncu Birleşim) 



Dönem : 1 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı . 

Balıkesir Milletvekili Fennî Islimyeli ve 2 arkadaşının, T. C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri memur ve hizmetlilerine 100 
ncü yıldönümü ikramiyesi verilmesi hakkında kanun teklif i ile Çankırı 
Milletvekili Rahmi Inceler'in T. C. Ziraat Bankası memur ve müstah
demlerine ikramiye verilmesine dair kanun teklifi ve Ticaret ve Plân 

komisyonları raporları (2 /463) (2 /478) 

Balıkesir Milletvekili Fennî tslimyeli ve 2 arkadaşının, T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri memur ve hizmetlilerine 100 ncü yıldönümü ikramiyesi verilmesi hakkında kanun 

teklifi (â/463) 

22 . 3 . 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Memleket'imizdle teşjkilâtı zirai kredinin 100 neü yıldönümünün idrak •edilmesi münasebetiyle, 
teamül gereğince T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışan memur ve hiz
metlilere aylıklarının yansı nislbetinde 100 neü yıldönümü ikramiyesi verilmesi hakkında ha
zırlanan kanun teklifi ıgerelkç'eısiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 

Bursa Balıkesir 
î. öktem A. A. Bolak 

T. 0. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi leri memur ve hizmetlilerine 100 ncü yıldönümü 
ikramiyesi verilmesi hakkında kanun teklifi 

G E R E K Ç E S İ 

İçinde 'bulunduğumuz 196'3 yılı memleketimizde zirai kredinin millî ıbir teşkilât tarafından kar
şılanması için atılan ilk adımın 100 neü yıldönümüne Taslamaktadır. Memleketimizde ilk teşkilâtlı zi
rai kredi müessesesi büyük devlet adamı Mithat Paşa tarafından 'Tuna Vilâyetinde Pirut kasaba
sında Memleket Sandıkları adı ile 1863 tarihinde kurulmuştu. 

Bizzat Mithat Paşa'nm kullandığı tâbire göre «Fakir zürraa kredi dağıtmak» maksadiyle ve 
kendi kendine idare prensibinden mülhem olarak kurulan 'bu teşekküller, Dünya Zirai Kredi Koo
peratifçiliğinin nüveleri arasında .sayılmaktadır. 

İktisadi ihtiyaçlara geniş ölçüde cevap vermesinin ıbir neticesi olarak bu sandıklar ibilâhara ço
ğalarak birbirleriyle irtibatlı bir hale getirilmiş ve 1883 yılında da isimleri Menafi Sandıklarına in-
kılâbetmiştir. 

1888 yılında ise hu sandıkların zamanın merkeziyetçi devlet sistemine uygun şekilde tam kuru
luşlu bir organ halinde teşkil atlanarak ve memleket Menafi sandıklarının aktif ve pasifini devir ala
rak Ziraat (Bankası adı ile ve banka hüviyeti ile ortaya çıktığını görüyoruz. 

Batı memleketlerimde hu kabil malî müesseselerin ve kooperatiflerin muayyen devirleri idrak et
meleri törenlere vesile olmakta ve bu müesseselerde çalışan elemanlar yapılan toplantılar, kongre
ler vesilesiyle manen ve aynı zamanda muhtelif şekillerde maddeten de taltif edilerek, çalışma şevk;-

500 

Balıkesir 
F, tslimyeli 
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lerinin artırılmasına ve müesseselere olan bağlılıklarının tahkimime imkân verilmektedir. Nitekim 
Roclhdaile Kooperatiflerinin 100 ncü yıldönümüne raslayan senede İngiltere'de ve hattâ bütün dün
yada bu kabil kutlama törenleri yapılmış bulunmaktadır. Memleketimizdeki özel itibar müessese
leri de, kısa mazileri içinde kuruluş yıldönümleri ne kutlamaya ve İm vesile ile memurlarını tatmin 
etmeye büyük önem vermektedirler. 

Halen, €80 000 000. lirayı bulan sermaye ve ihtiyatları, yalnız tarım alanına açtığı 3 milyar 
liraya yakın kredileri ve yurdun her tarafına dağılan 630 şube, ajans ve bürosu ve ona bağlı 1Ö93 
Tarım Kredi Kooperatifi ile azametli bir zirai kredi müessesesi vasfını kazanan T. C. Ziraat Ban-
ikası da zirai kredinin ilk teşkilâtlanıma senesi olan 1863 yılının 1O0 ncü yıldönümünü kutlamaktadır. 

İBu mesut yıldönümü vesilesi ile kendilerine verilen vazifeleri muvaffakiyetle ve feragatle ifa 
eden T. C. Ziraat Bankası memur ve hizmetlileri ile Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışan memur 
ve hizmetlilere 100 ncü yıldönümü ikramiyesi adı ile bir ikramiye verilmesi çok yerinde ve teamül-. 
lere uygun bir kadirşinaslık olacaktır. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Kanunun 1 nci maddesinde T. C. Ziraat Bankasında çalışan daimî nıemur ve daimî ve geçici 
hizmetlilerden hizmet süreleri bir yıldan fazla olanlara za insiz aylıklarının veya bir ay içinde aldık
ları yevmiyeleri tutarının '% 50 sine kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere 100 ncü yıldönümü 
ikramiyesi adı ile bir olağanüstü ikramiye verilmesinin hükme bağlanması gayesi güdülmüştür. 
Yine bu maddede verilecek ikramiyelerin 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde sözü edilen kayıt
larla bağlı olmaması öngörülmüştür. 

Kanunun 2 nci maddesi, 2836 sayılı Kanuna göre 'kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri memur 
ve (hizmetlilerinin de 1 nci maddede zikredilen ikramiyelerden aynı şartlarda istifade ettirilmesini 
istihdaf etmektedir. 

Mütaakip maddeler, kanunun yürürlük tarihine ve yürütülmesine- dairdir. 

Çankırı Milleftvekiüi Rahmi inceler'in, T. 0. Ziraat Bankası memur ve müstahdemlerine ikramiye 

verilmesine dair kanun teklifi (2/478) 

16 Nisan 1.963 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ziraat Bankası memur ve müstahdemlerine bir maaş tutarında ikramiye verilmesine dair kanun 

teklifi ilişikte takdim olunmuştur. 
Gerekli muamelenin ifasına saygılarımla arz ve rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Rahmi İnceler 

T. C. Ziraat Bankası memur ve mühtahdemlerine ikramiye verilmesi hakkında gerekçe 

Hürriyet şehidi büyük 'mücahit Mitihat Paşa tarafından 1$63 yılında 'Türk köylüsüne hizmet 
gayesi ile faaliyete geçirilip uzun yıllatr Türk köylüsünün kalkınnıa>sına medar olmaya çalışan 
Ziraat Bankası bulgun 100 ncü yılını idrak etmiş bulunmaktadır. 

Her ne kadar 7244 sayılı Devlet memurları ayhklarının 'tevhit ve teadülJüne dair olan Kanun 
•İktisadi De/vlet Teşekkülleri memur ve hizmetlilerine yılda iki aylılk maaş veya ücretlerinin üs
tünde 'her 'hangi bir naım altında, tediyede bulun,ımıyacağmı âmir ise de uzun yıllar ıbu müessese-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 500 ) 
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de ..mümtaz Tünk köylüsüne hizmeti şi'ar «dinip geeeyi gündüze katan ve kâr durumu itibariyle 
de Devlete bir külfet tahmil >etmiyen bu müessese mensuplarına böyle mutlu bar yıldönümünü 
idrak etmeleri dolayısiyle ve bir defaya 'mahsus olmak üzere birer aylıkları veya ücretleri.. nis-
betinde ikramiye ile taltifi erinin bir kadirşinaslık olacağını arz ve teklifiedtıtfffirı. 

/Çankırı 
R. İnceler 

ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ JiAHMt İNCELER ÜN TEKLİFİ 

T. C. Ziraat Bankası memur ve müstahdemlerine ikramiye verilmesine dair hanun teklifi 

MADDE 1. — T. C. Ziraat Bankası memur ve müstahdemlerine bir defaya mahsus olmak üze
re bir aylık ücretleri tutarında ikramiye verilir. 

MADDE 2. — Bu kanunu Vekiller Heyeti yürütür. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüce girer. 

Ticaret Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Ticaret Komisyonu 
Esas No. : 2/463,2/478 

Karar No. : 48 

.28 .6 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Balıkesir Milletvekili Fennî îslimyeli ve 2 arkadaşının, T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri memur ve hizmetlilerine 100 ncü yıldönümü ikramiyesi verilmesi hakkında kanun 
teklifi ile Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in, T. C. Ziraat Bankası memur ve müstahdemlerine 
ikramiye verilmesine dair kanun te'klifi birleştirilerek ve Balıkesir Milletvekili Fennî Îslimyeli ve 
2 iarkadaşının, T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri memur ve hizmetlilerine 100 
ncü yıl dönümü ikramiyesi verilmesi hakkında kanun teklifi esas alınmak suretiyle ve ilgili Bakan-
lık ile T. C. Ziraat Bankası temsilcilerinin de iştirakleri ile Komisyonumuzda görüşüldü. 

Büyük Devlet adamı Mithat Paşa tarafından kurulan Zirai Kredi teşkilâtının 100 ncü yıl dö
nümüne rastlıyan 1963 yılında T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde feragatle 
hizmet gören elemanlara mevcut teamüle uyularak 100 ncü yıl dönümü ikramiyesi verilmesi 
Komisyonumuzca prensiibolaralk uygun bulunmuştur. Bu arada kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
görev alan bilûmum memur ve hizmetlilerin bu ikramiyeden faydalandırılması ve bankanın bilan
çosunda önemli tesiri oimıyacağı mütalâası ile iramiyenin bir aylık zamsız tutarına kadar yük
seltilmesi bu .müessesedeki memurların tatmini bakımından 'öngörülerek, teklifin birinci madde
sinde buna göre tadilât yapılmış ve diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 
İzmir 

A. Ertunga 

Ankara 
M. Mıhcıoğlu 

İmzada bulunamadı 

Başkan V. 
Balıkasir 

(1. Kanpulat 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Kocaeli 
Ş. Bilgisu 

Sözcü 
Ankara 
1. Gence 

İstanbul 
İV. öktem 

Trabzon 
E. Dikmen 

Kâtip 
Siirt 

H. özgen 
İmzada bulunamadı 

İstanbul 
V. özarar 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/463, 2/478 
Karar No. : 204 

9 . 10 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Balıkesir Milletvekili Fennî Islirnyeli ve 2 arkadaşının, T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri memur ve hizmetlilerine 100 neü yı\ dönümü ikramiyesi verilmesi hakkındaki kanun 
teklifiyle, Çorum Milletvekili Rahmi İnceier'in ayın mahiyetteki kanun teklifi ve Ticaret Komisyo
nu raporu Komisyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye ve Ticaret Bakanlığı ve Ziraat Bankası 
temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Ticaret Komisyonunca birleştirilen teklifler 100 ncü yıl dönümünü idrak etmiş bulunan Ziraat 
Bankası personeline bir. maaş ikramiye verilmesini derpiş etmektedir. 

Gerçekten rahmetli Mithat Paşanın kurduğu T C. Ziraat Bankası, Türkiye'de Türk teşebbüsü 
ile ve Türk sermayesi ile kurulmuş ilk millî bankadır. Bu banka bugünkü Cumhuriyet bankacılığı
nın hemen hemen bütün personelini yetiştirmiş ve nıcnılelketimizde âdeta bir bankacılık okulu vazi
fesini görmüş ve 100 yıldan beri de Türk çiftçisine daima yardımcı olmuş iftihar ettiğimiz bir millî 
müessesedir.. Batı memleketlerinde bu gibi müesseselerin 100 ncü yıl dönümlerinde bütün persone
line bir ikramiye verilmesi gelenek halini almıştır. \±)() yılı idrak etmiş müesseselerimiz adedlerinin 
çoğalması şayanı temennidir. 

Böyle bir ikramiyenin verilmesi büyük halk kütleleri ile devamlı temas halinde bulunan T. C. 
Ziraat Bankası personelini daha büyük İm- hizmet aşkiyle müesseselerine ve müessesenin ananeleri
ne ve geçmişteki şerefine bağlıyacak niteliktedir. 

Bu sebeple kanun teklifi Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve Ticaret Komisyonunun met
ni aynen kabul edilmiştir. *•(•*" 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kın ulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. İnal 

Ankara 
M. Ete 

Çanakkale 
<Ş. İnan 

Başkan V. 
Balıkesir 

F. tslimyeli 

Aydın 
0. Apaydın 

İzmir 
iV. Mirkelâmoglu 

Sivas 
M.' Vural 

Sözcü 
Ordu 

A. II. Onat 

Aydın 
/. Sezgin 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Trabzon 
A. Şener 

Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 

Balıkesir 
.1. A. Balak 

Mardin 
Ş. Aysan 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ 
FENNİ İSLİMYELİ VE 2 

ARKADAŞININ TEKLİFİ 

T.C. Ziraat Bankası ve' Tarım 
Kredi Kooperatifleri memur ve 
hizmetlilerine 100 ncü yıldönü
mü ikramiyesi verümesi hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — Memleketimiz
de teşkilâtlı zirai kredinin 100 
ncü yıldönümünün idrak edil
mesi münasebetiyle T.C. Zira
at Bankası memurları ile daimî 
ve geçici hizmetlilerinden ban
kada geçen hizmet süreleri bir 
yıldan fazla bulunanlara, 7244 
sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinde bahsi geçen kayıtlara 
bağlı kalınmaksızın aldıkları 
ücret ve yevmiyelerinin bir ay
lık zamsız tutarlarının yansı 
nisbetinde 100 ncü yıldönümü 
ikramiyesi adı ile bir ikramiye 
verilebilir. 

MADDE 2. — 2836 sayılı 
Kanuna göre kurulan Tarım 
Kredi Kooperatiflerinde çalı
şan memur ve hizmetlilere de, 
Yönetim Kurullarının karar 
vermesi halinde aynı şartlar 
dairesinde 100 ncü yıldönümü 
ikramiyesi verilebilir. 

MADDE 3. -
yımı tarihinde 
rer. 

Bu kanun ya-
yürürlüğe gi-

MADDE 4. — Bu kanunu 
Ticaret Bakanı yürütür, 

- e -
TlOARET KOMİSYONUNUN 

DE&tŞTlKlŞÎ 

T.C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri memur ve 
hizmetlilerine 100 ncü yıldönü
mü ikramiyesi verümesi hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — Memleketi
mizde teşkilâtı zirai kredinin 
100 ncü yıldönümünün idrak 
edilmesi münasebetiyle bu ka
nunun yürürlüğe girdiği ta
rihte T.C. Ziraat Bankasında 
görevde bulunan memurlar ile 
daimî ve geçici hizmetlilere, 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinde bahsi geçen kayıt
larla bağlı kalınmaksızın aldık
ları ücret veya yevmiyelerinin 
bir aylık zamsız tutarları nis
betinde 100 ncü yıldönümü ik
ramiyesi adı ile bir ikramiye 
verilebilir. 

MADDE 2. — Kanun tekli
finin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanun tekli
finin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kanun teklifi
nin 4 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİS
YONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞt 

T.C. Ziraat Bankası ve Tanm 
Kredi Kooperatifleri memur ve 
hizmetlilerine 100 ncü yıldönü
mü ikramiyesi verümçsi hak

kında. kanun tekUfi 

MADDE 1. — Ticaret Ko
misyonunun 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ticaret Ko
misyonunun 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ticaret Ko
misyonunun 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ticaret Ko
misyonunun 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

»m<i 
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