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MİLLET MECLİSİ
TUTANAK
DERGİSİ

Otuzsekizinci Birleşim
22 . 1 . 1964

Çarşamba

İçindekiler
1.
2.
3.
4.

— Geçen tutanak özeti
— Gelen kâğıtlar
— Yoklama
— Gürüşulen işler

Sayfa
430
431
431
431

1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Korniş^
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri
(M. Meclisi 1/605; O. Senatosu 1/327)
(S. Sayısı : 561)
431:435,480:483
2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1903 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu
raporuna dair (\ Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair (\ Senato.su
ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları
tezkereleri (M. Meclisi 1/608; 0. Sena
tosu 1/328) (S. Sayısı : 562) 435:436,484:487
3. — Harçlar kanunu tasarısı ile Ba
lıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve
iki arkadaşının, 5887 sayılı Harçlar Kanu
nunun 125 nci maddesini değiştiren 6765

Sayfa
sayılı Kanuna bir fıkra eklenmesine dair
ve Artvin Milletvekili Saffet Kmiııağaoğlu'nun, 5887 sayılı Harçlar Kanununun
1 nci maddesini değiştiren 6765 sayılı Ka
nunun değiştirilmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (1/395,
2/305, 2/321) (S. Sıayısı : 282) 436:443,488
491.
4. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve
Geçici Komisyon raporu(1/394) (S. Sayı
sı : 288)
443,492:495
5. — Cumhurbaşkanlığı tarafından geri
gönderilen X ve XI nci Dönem T. B. M.
Meclisi üyelerinin ödeneklerinden müte
vellit T. C. Ziraat Bankası ve Maliye Ba
kanlığına olan borçlarının on yıl faizsiz
taksite bağlanmasına ve tahakkuk etmiş
faizlerinin kaldırılmasına ait kanun ve
(C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet Unaldı'nın, 159 sayılı Kanunun 8 nci maddesine
ek kanun teklifi ile Anayasa Komisyonu
raporu) ve Ticaret, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları ile Anayasa Komis
yonu mütalâası (2/97, 2/251, 2/426) (S. Sa
yısı : 453)
444:446,496:499

Sayfa
6. — Millî Eğitim Hakanlığına bağlı
yüksek ve orta dereceli okullar öğretmen
lerinin haftalık ders saatleri ile ek ders
ücretleri hakkında kanun tasarısı ve Kon
ya Milletvekili Vefa Tanır ve 7 arkadaşı ile
O. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De
mir ve 3 arkadaşının îfk ve orta tedrisat
muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkın
daki 1702 sayılı Kanunun değişik 3 ncü
maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve 0. Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının, 3007
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değişti
rilmesi ve 6 ncı ve 8 nci maddeleriyle 6836
sayılı Kanunun kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/525, 2/25, 2/155,
2/186) (S. Sayısı : 515)
446:457
5. — Sorular ve cevaplar
457
A) Sözlü sorular ve cevaplan
457
1. — Edirne Milletvekili Fahir (Uritlioğlıı'nun. Ispala Karpuzlu köyünde oturan
Nazmi Başin emniyet karakolunda dövül
düğünün doğru olup olmadığına dair Ada
let ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu
(fi/6.15)
457
2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğhrnuıı, muhtelif bakanlıklar tarafından
mükerrer olarak kurulan tesislere dair so
ru önergesi ve Sanayi Bakanı Muammer
Erten'in sözlü cevabı (6/616)
457:460
3 — İsparta Miletvekili Ali İhsan Ba
lım.'m pilot bölge olan İsparta, çevrecinde,
1963 ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve
sanayi alanlarında ne gibi. tesisler yapıla
cağına dair soru önergesi ve Tanıtı Baka
nı Turan Şahin ve Sanayi Bakanı Muam
mer Erten'in sözlü cevapları (6/627)
460:463
4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, pancar fiyatlarının artırıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne
dair
soru önergesi ve Sanayi Bakanı Muam
mer Erten'in sözlü cevabı (6/635)
463
5. — Kırklareli
Milletvekili
Hasan
Tahsin Uzun'un, 1964 yılı pancar fiyatla
rına zam yapılmasının düşünülüp düşümediğine dair soru önergesi ve Sanayi Ba
kanı Muammer Erten'in sözlü, cevabı
(6/688)
463:465

Sayfa
6. — Giresun Milletvekili Nizamettin
Erkmen'in, Görele Kaymakamı Babiir
Ünsal'ın Kartal Kaymakam Vekilliğine tâ
yini sebebine dair İçişleri bakanından
sözlü sorusu (6/640)
465
7. — Bolu Milletvekili Turgut Gulha'nın, mavi küf hastalığının başlamasından
itibaren tütün ekicilerine ne yardımda bu
lunulduğuna dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu. (6/645)
465
8. — Bolu Milletvekili Turgut GuJha'nm, Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı
maddesindeki evsafa uyınıyan ağır tonaj
lı vasıtalara dair, Başbakandan sözlü so
rusu (6/647)
465:466
9. -— Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Amasya'da ikinci bir şeker fabri
kasının kurulması hakkında ne düşünü 1düğüna dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/65.1)
466
10. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, bugünkü halkevlerinin eski
halkevleriyle ne gibi bir ilgisi bulundu
ğuna dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/656)
466
11. — Hatay Milletvekili Saki Çorlu'
nun, Türk sporunun her branşında uğra
nan yenilginin sebeplerine ve sporcuların
durumuna dair Devlet Bakanından sözlü
sorusu (6/660)
466
12. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zcytinoğlu'nun, Seçim kanunlarının kabulü
münasebetiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen
kokteylin masraflarının nereden ödendi
ğine dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/665)
466
13. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, çiftçilerin sattıkları mahsullerin
bedelinin acele olarak verilmesi ve malla
rının daha seri alınması için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/673)
466
14. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Edirne ili dahilindeki köy
muhtarlıklarının teftiş ve murakabeleri
nin yapılıp yapılmadığına dair İçişleri
Bakanından sözlü sorusu (6/676)
466
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Sayfa
15. — K ı r ş e h i r Milletvekili Halil Özmen'in, Camililere Kayınakamııntı
başka
bir ilçeye tâyini işinde bir şikâyet bulu
n u p b u l u n m a d ı ğ ı n a dair, İçişleri
Baka
n ı n d a n sözlü sorusu (6/678)
16. —• A y d ı n Milletvekili Reşat Ozard a ' n m , komünistlerle bâzı aşırı solcu un
s u r l a r ı n bozucu ve bölücü
faaliyetini
karşısında her hangi bir t e d b i r
alınma
sının d ü ş ü n ü l ü p
düşünülmediğine
dair
Millî E ğ i t i m ve İçişleri B a k a n ı n d a n söz
lü sorusu (6/682)
17. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, Devlet Demiryollarınea
ihale ile
^itinalımın lokomotiflerin alış bedellerine
ve ihaleye kaç. firmanın k a t ı l d ı ğ ı n a d a i r
Ulaştırma
Bakanından
sözlü
.sorusu
(6/684)
18. — Ordu Milletvekili Uefet Aksoy'un, L n y e ilçesinde açılması düşünülen ti
c a r e t lisesinin il merkezinde açılması sebe
bine d a i r Millî E ğ i t i m B a k a n ı n d a n sözlü
sorusu (6/685)
İH. —_ Balıkesir
Milletvekili
Cihat
T u r g u t ' u n , T o p r a k s u Genel
Müdürlüğü
t a r a f ı n d a n açılan k a m p l a r ı n sayısına ve
acıhş gayesine d a i r Tarım
Bakanından
sözlü sorusu (6/686)

466

466

466

466

466

20. — K ı r ş e h i r Milletvekili Menıdııh
Erdemir'in, pamuk
ihracatının
işlenmiş
o l a r a k yapılması
h u s u s u n d a ne düşünül
d ü ğ ü n e d a i r Ticaret B a k a n ı n d a n sözlü so
rusu (6/687)
466
21. — Kırklareli
Milletvekili Masan
Tahsin Uzuıı'un, Orman Genel Müdürlü
ğ ü n ü n t a t b i k etmekte olduğu siler usulü
nün t a t b i k a t ı n a d a i r Tarım B a k a n ı n d a n
sözlü s o r u s u (6/689)
466:469
22. — İzmir Milletvekili Arif E r t u n g a ' m n , t ü t ü n müstahsilimi
verilen zirai
k r e d i l e r ile tekel
avansları
konusunda
çiftçinin
müşkülâtını
önliyecek ne gibi
t e d b i r l e r alındığına dair Ticaret ve Güm
rük ve Tekel B a k a n l a r ı n d a n sözlü- sorusu
(6/690)
2^. — Bursa Milletvekili
Sadrettin
Oanga'nıu, Gemlik. İlçesinin U m u r b e y kö
y ü n d e Z i r a a t B a n k a s ı n c a y a p t ı r ı l a n evlc-

469

Sayfa
ıin köylülerin
istifadesine t e r k edilmesi
h u s u s u n d a ne d ü ş ü n ü l d ü ğ ü n e
dair soru
önergesi ve Ticaret Bakanı
Fenni İslimy e l i ' n i n sözlü cevâbı (6/69.1)
469:471
24. - - Eskişehir Milletvekili Aziz Zeyt i n o ğ l u ' u u n , NATO
borularının
geçtiği
arazi bedellerinin veriimeyişi sebeplerine
ılair .Millî Savunma
Bakanından
sözlü
sorusu (6/692)
471
25. _ . Bursa
Milletvekili
Sadrctlin
Oanga'nm, Turizm konusunda
Yunanis
tanlın aleyhimize yaptığı
propagandayı
(inlemek h u s u s u n d a ne gibi t e d b i r l e r alı
nacağına dair, Turizm ve T a n ı t m a Baka
n ı n d a n sözlü sorusu (6/593)
471
26. —• Oorum
Milletvekili
Muzaffer
D ü n d a r ' ı n , çeltik mahsulü için müdahale
alımı yapılması ve ihracı
hususunda ne
d ü ş ü n ü l d ü ğ ü n e d a i r Ticaret B a k a n ı n d a n
Sözlü sorusu (6/694)
471
27. — İzmir
Milletvekili
Mustafa
Uy a r ' m , Y ü k s e k A d a l e t D i v a n ı n c a müeb
bet hapse m a h k û m edilen Kemal Serdnroğlu'nun cezaevindeki d u r u m u n a dair so
rusu, önergesi ve Adalet
Bakanı
Sedat
G u m r a l ı ' n ı n sözlü cevabı (6/695)
471:474
28. — Niğde
Milletvekili
Asını
K ren'in, Niğde ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan yol ve köprülerin inşası ile
meyva ve bağları âfetten z a r a r görenlere
yardım yapılması hususunda no düşünül
d ü ğ ü n e dair Ticaret ve Bayındırlık
ba
k a n l a r ı n d a n sözlü sorusu (6/696)
474
29. — Niğde Milletvekili Asım r-ren'in, Niğde İlinde b ü y ü k zarara
sebebiyet
veren dolu ve sel âfeti dolayısiyle meyda
na gelen h a y v a n h a s t a l ı k l a r ı n ı
önlemek
ve meskenleri yıkılan halka yardım yap
mak hususunda ne d ü ş ü n ü l d ü ğ ü n e
dair
İmar ve İskân ve T a n ı n
Bakanlarından
sözlü sorusu (6/697)
474
.'İO. — Niğde Milletvekili Asım Bron'in, Niğde İlinin ana ihtiyaçlarını karşıla
mak için bir p r o g r a m yapılıp yapılmadı
ğına ve tabiî âfetler dolayısiyle
mağdur
olan halka bir an evvel y a r d ı m yapılması
h u s u s u n d a ne d ü ş ü n ü l d ü ğ ü n e dair Başba
k a n d a n sözlü sorusu (6/698)
474
'M. — Niğde Milletvekili Asım Üren'in,

429

Sayfa
Niğde ili Merkez Devlet Hastalıanesi ile
il Sağlık Müdüründen vâki şikâyetler
hakkında ne düşünüldüğüne dair soru

1. — GEÇEN '
Maliye Bakanı Ferid Melen'in, kanunlaştık
ları takdirde 19f>4 malî yılından önce yürüklü
ğe girmeleri zaruri olacak olan, bâzı vergi ve
resimlerle ilgili kanunlarda değişiklik yapılma
sına dair 0 tasarının; Maliye, Ticaret, Tarım,
Sanayi, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
rilecek dörder üyeden kurulu geçici bir komis
yonda görüşülmesi hakkındaki önergesi kabul
olundu.
Dünkü Birleşimde salt çoğunluk sağlanama
ması dolayısiyle yeniden oylanmaları gereken
17 tasarının yapılan açık oylamaları sonunda
kabul edildikleri .anlaşıldı.
Gündemin 1, 2 ve 4 ncü sırasında yer alan
vo
Yasama Meclislerinin aralarındaki münısebe ti e rin d üzen 1 eıım esine,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Ka r, ma
Komisyonunun seçilmesi ve çalışma usullerinin
düzenlenmesine,
2:12 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sayılı
Karayolları Trafik Kanununa bir madde eklen
mesine dair olan kanun teklifleri ve C. Senato
su Başkanlığının ret tezkerelerine dair raporla
rın görüşülmelerinin gelecek Birleşime bırakıl
ması hakkındaki parti grupları temsilcilerinin
önergesi kabul olundu.
fstanbul'da Beşiktaş'ta, Vişnezade mahalle
sinde, Teşvikiye ve Maçka Meydanı sokakların
da kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak İs
tanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa
ve binanın Hazineye iadesi hakkındaki kanun
tasarısı ile C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet
Ali Demir'in teklifinin, Millet Meclisince kabul
edilen metnin reddolunduğuna dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve bu konu
daki Bütçe ve Plân Komisyonu raporu ve
muhalefet şerhi okunarak, ret kararına uyuldu.
Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair
kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen

Sayfa
önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Kem'al Demir'in sözlü cevabı (G/699) 474:
479

TANAK ÖZETÎ
ve M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu okunarak ta
sarı kanunlaştı.
CÎİ242 ve 5244 sayılı kanunlarla verilen ye
meklik ve tohumluk bedellerinin tecili hakkın
daki ;>10 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile C. Seni to
su Ur fa Üyesi Vas.fi Gerger'in, muhtaç çiftçile
re tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkında
ki 5i2l54 sayılı Kanuna göre verilen tohumluk
ve yemeklik bedellerinin tecili hakkındaki 310
sayılı Kanuna ek kanun teklifi görüşülerek ka
bul olundu.
Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyümde Ahmcdoğlu Kerim Özkan ve aynı ilçenin Yen isa rıbey köyünden Şevketoğlu Hasan Gün ey'in,
Akçaabat'ın Ağaçlı köyünden İsmailoğlu Ha
san ŞentürTdün,
İstanbul, Samatya, Hacı Piri mahallesi Sar
maşıldı sokaktan Hasan Tahsinoğlu Recep Gün
gör Tamş'm, Vezirköprü ilçesinin Danabaş kö
yünden Alioğlu Mehmet Kül (Oül) ün,
Çay ilçesi Aydoğmuş köyünden Abdurrahm an oğlu Kadir Ceylân'ın,
Rize'nin Kömürcüler köyünden Mustaıfaoğlıı
Bayram Albayrak'ım, ölüm cezasına çarptırılma
ları hakkındaki kanun tekliflerinin birinci gö
rüşülmeleri yapıldı.
Harçlar Kanunu tasarısı ile bu konuda ve
rilmiş kanun tekliflerinin ve
Damga Vergisi tasarısının maddeleri üze
rinde görüşmeler yapıldı,
22 Ocak 1964 Çarşamiba günü saat 14 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Mekki Keskin

Kâtip
Yozgat
îsnıet Kapısız

Kâtip
Bıaüalkeöir
Mithat Şükrü Çavdaroğlu

M. Meclisi

B : 38

22 .1.1964

O:\

2. — GELEN KÂĞITLAR
Teklif
1. - • Konya Milletvekili E akili Özi'akih ve
iki arkadaşının, Milletvekili Seçimi Kanunu
nun değiştirilmesine dair ikamın teklifi (2/648)
(Adalet ve Anayasa komisyonlarına)

'•>

Rapor
2. — Eğitim ödeneği kanunu tasarısı ve Ay
dın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'un, Eği
tim ödeneği kanun teklifi ve Millî Eğitim ve
Plân komisyonlarından seçilen beşer üyeden
kurulan (-îeçici Komisyon raporu (1/601, 2/619)
(S. Sayısı : 563)

**S»®~<Gb*-

BÎRÎNCÎ

•*••

OTURUM

Açılma Saati : 14,00
BAŞKAN — Başkanvekili MekM Keskin.
KÂTİPLER — Süreyya Öner (Siirt), Nurettin Akyurt (Malatya)

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoıklama yapılacaktır.
(Otomatik yoklama ile yoklama yapıldı.)
BAŞKAN —• Oylama işlemi bitmiştir. Ekse
riyetimiz vardır, gündeme başlıyoruz.

Gündemin öncelikle görüşülmesi kararlaş
tırılan işler kısmında 1 - 2 numaralar aktarma
lardır.

4 — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu
başkanlıkları
tezkereleri
(M. Meclisi 1/605;
C. Senatosu 1/327) (M. Meclisi S. Sayısı: 561;
(1)
BAŞKAN — Tasarının

tümü üzerinde söz

(1) 561 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.

istiyen arkadaş var mı? Yok. Maddelere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir.
Maddeyi okutuyorum.
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik
(1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında
3 945 268 liralık aktarma yapılmıştır.
BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum.
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M. Meclisi

B : 38
(1)

B.

22.1.1964

O:1

Sayılı Cetvel

Ödeneğin çeşidi

Düşülen

Eklenen

(A/l)
301.
309
419

202
200
305
.108
470

Devlet İstatistik Enstitüsü
Merkez daireleri büro giderleri
BAŞKAN" —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Taşıt giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Makin a fişi ve mültifraf, baskı makinası ve foto sair malzeme s atınalma giderleri
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığı
Ücretler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir
4178 ve 4598 sayılı kanunlar'gereğince yapılacak zam ve yardımlar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kira kuleli
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları
. BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
.Memur ve hayrat hademesinin kurs giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Tapu ve Kadastro O^nel Müdürlüğü
Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
.108 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
452 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere
gönderileçeklerin yolluk ve giderleri
BAŞKAN — Kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişti]*.

»307

;/_

200

219

55 000
15 000
\
70 000

55 000
55 000
7 000
13 000
20 000

«5 000
57 000

8 000

Adalet Bakanlığı

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak p m ve ve yatı
rımlar
BAŞKAN' — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Hâkim ödeneği
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

250 000
250 000

içişleri Bakanlığı
201. Maaşlar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...' Kabul edilmiştir.
210 Temsil ödeneği
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Taşıt giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Maliye Bakanlığı
201 Maaşlar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
218 4910 sayılı Kanunun 15 ııci maddesi gereğince ödenecek kasa taz
minatı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
307 Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
401 Matbaa giderleri
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
20.1. Maaşlar
BAŞKAN — Kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
307 Yolluklar
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir
308 4598 «ayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları
BAŞKAN' — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir
309 Taşiit giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir
427 Hastaneler, sağlık ve sosyal yardım kurumları genel giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir
430 Sağlık ocakları genel giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir
Tarım Bakanlığı
Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir
453) Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir
307

tınar ve İskân Bakanlığı
301 Merkez daireleri büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir
302 Vilâyetler büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir
3)04 Posta, telgraf ve telefon ücretleri ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir
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Düşülen

Eklenen

500 000

400 000

400 000
100 000

100 000
175 000

190 000

190 000
250 000

80 000
100 000
330 000
100 000

27 400
27 400

58 000
8 000
10 000
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Kira bedeli
BAŞKAN - - Kabul edenler... Etmiyenler...
306 (liyeeekler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
309 Taşıt giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
458v Eııar, sergi ve kongre giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...

O: 1
Düşülen

305

Eklenen

28 000
Kabul edilmiştir
8 000
Kabul edilmiştir
11 868
Kabul edilmiştir
36 868
Kabul edilmiştir

(A/2)
Maliye Bakanlığı
781 Dcrphanc için satmalı nacak makina ve a b t k v
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir
731

175 000

Bayındırlık Bakanlığı
Etüt ve proje giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir

80 000

Turizm ve Tanıtm,a Bakanlığı
731, Etüt ve proje giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir

80 000

îmar ve îskân Bakanlığı
Yatırım hizmetleri geçici görev yolluğu
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir

10 000

796

BAŞKAN — 1 nci maddeyi cetvelleri ile be
raber oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik
(2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 28 340 000
lira ek ödenek verilmiştir.
BAŞKAN - - Cetvelleri okutuyorum.
121
B.

Ödeneğin çeşidi

Eklenen
Lira

Başbakanlık
Matbaa giderleri
BAŞKAN - - Kabul edenler...
FA m iven İrr... Kabul edil iniştir.

ödeneğin çeşidi

Eklenen
Lira

(A/2)
727

SAYILI CETVEL

Maliye Bakanlığı
313 sayılı Kanun gereğince
Ereğli Demir ve Çelik fabri
kalarına
•
^
28 200 000
BAŞKAN —- Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi cetvelleri ile beraber oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

(A/1)
401

B.

140 000

BAŞKAN.— Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakam
yürütür.
BAŞKAN — Madde hakkında «öz istiyen?..
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümü hakkında lehte ve aleyhte ko
nuşmak istiyen?... Yok. Tasarının tümünü açık
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
2. — Petrol Dairesi Başkanlığı
1963 yılı
Bütçe Kanununa
bağlı (A/1) işaretli cetvelde
değişiklik
yapılması
hakkında kanun tasarısı
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C.
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1./60R; C. Senatosu
1/328) (S. Sayısı: 562) (1)
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BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında ko
nuşmak istiyen arkadaşımız var mı?.. Yok. Mad
delere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri ile birinci maddeyi okutuyorum.
Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe Ko
nuruma bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı
MADDH 1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963
yılı Bütçe Kanununa, bağlı (A/1) işaretli cet
velin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında
31. .100 liralık aktarma yapılmıştır.

Hükümet tasarısına bağlı cetvel
B.

M.

ödeneğin çeşidi

Düşülen

Eklenen

(A/l)
301

Büro giderleri
öteberi giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
60 Isıtma
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
303
Basılı kâğıt ve deflerler
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir.
304
Posta, telgraf, telefon ücret ve giderleri
11 Posta ve telgraf ücretleri
'
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir.
21 Telefon giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
305
Kira bedeli
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
307
Yolluklar
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
308
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
407
Muh-asebei Umumiye Kanununun 48 ne i maddesini ilgilendiren gi
derler
BAŞKAN - - Kabul edenler... Etmiye-ıler... Kabul edilmiştir.
40

(1) 562 S. Sayılı
nundadır.

busnurıja:::- hılıinağ-m so-
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417

6326 sayılı Kanunun
BAŞKAN —• Kabul
30 6236 sayılı Kanunun
giderler
BAŞKAN — Kabul

419
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Düşülen

9, 87 nci maddelerini ilgilendiren giderler
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
27, 38, 51, 52 nci maddelerinin
gerektirdiği

Eklenen

999

999
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bölüm toplamı

1 998

Mahkeme giderleri ile 6326 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gere
ğince komiserlere verilecek ücret ve giderler
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

10 300

45*1

Yayın giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

501

O ecen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

1 500

502

Kski yıllar borçları
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

1 200

503

Hükme bağlı borçlar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

600

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleriyim
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Sana
yi Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen,?..
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümü hakkında lehte, aleyhte ko
nuşmak istiyen arkadaşımız var mı?... Yok. Tasa
rının tümü açık oylarınıza sunulmuştur.
3. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıkesir
Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arkada
şının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir fık
ra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 'Saf
fet Eminağaoğlu'nun, 5887 sayılı Harçlar Ka
nununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 sayılı
Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifleri

5 000

ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 2/305, 2/321)
(S. Sayısı: 282)
BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü maddesi,
Harçlar kanunu tasarısı, 34 ncü madde Komis
yona geri verilmişti. Bu madde Komisyondan
gelmiş bulunuyor. Komisyondan gelen 34 ncü
maddeyi okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Komisyona iade edilen 34 ncü maddenin Hü
kümet teklifinde tanzim edilen şekliyle önerge
nazara alınmak suretiyle aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Geçici Komisyon iSözcüsü

izmir
Mustafa Uyar
Madde 34. — Tebliğden başka bir işlem yap
mak için makamından uzaklaşmaya mecbur olan
hâkimler, C. Savcıları ve icra iflâs memurları ile
adlî tabiplere, adliye başkâtipleri ile kâtiplere,
mübaşir ve müstahdemlere yol giderlerinden baş
ka aşağıdaki miktarlarda yol tazminatı verilir.
1. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mah
kemenin bulunduğu belediye hudutları dâhilin
de ise beher iş için 10 lira,
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kemenin bulunduğu belediye hudutları haricin
de ise beıher iş için 15 lira,
3.

I>aireden uzaklaşmayı

gerektiren işlerin

oir Kısmı, maüKcımenm traiunüugu belediye ftudutları içinde, bir kısmı haricinde ise belediye
hudutları içinde olan beher iş için 10 lira, bele
diye hudutları dışında olan beher iş için 15 lira.
Ancak bu miktarlar bir günde birinci bent
teki işler için 50 lirayı, diğer bentlerdeki işler
için 75 lirayı geçemez. Daireden uzaklaştırmayı
gerektiren birden ziyade iş olursa mümkün ol
dukça işler aynı günde yapılır. Bir işin bir gün
de tamamlanması mümkün olmadığı takdirde
her gün için bir iş üzerinden ve yukarıdaki bent
ler gereğince t azım in at verilir.
Görülen işler birden ziyade ise yol gideri me
safe ile, yol tazminatı ise yukardaki bentler esaslariyle orantılı şekilde taksim olunur.
Adliye başkâtip!eriyle, kâtipleri için bu mik
tarın 2/3 ü, mübaşir ve müstahdemler için ya
rısı ödenir.
Yol giderleriyle, tazminat, ilgili kişiler tara
fından işin ifasından evvel emaneten makbuz mu
kabilinde vezneye yatırılarak buna mahsus bir
deftere kaydedilir. Keşif ve işlemi mütaakıp ya
pılan sarfiyat bir tutanakla tevsik olunarak ba
kiyesi ilgili kişiye geri veril ir.
BAŞKAN — Komisyondan tâdil en gelen 34
ncü madde hakkında söz istiyen arkadaşımız var
mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kaibul etim iyeni er... Kalbul edilmiş
tir.
Muhterem arkadaşlarım, dün Komisyon Söz
cüsü arkadaşımıza, bir milletvekili arkadaşımızın
tarifeler cetvellerinin okunup okunmıyaeağını
sorması üzerine, tarifeler cetvellerinde de müna
kaşasını yapacağız demiş idi. Ancak, tarifeler
cetvelleri çök büyüktür, zaten bunlar size daha
evvel basılarak dağıtılmış idi.
Mamafih, bu şekilde Komisyon Sözcüsünün
ifade ettiğine göre; 1, 2, 3, 4 sayılı tarife cetvel
lerini ayrı ayrı oya koyayım; meselâ şimdi 1 sa
yılı tarife Adliye Harçlarına aittir. Bunun hak
kında bir sözü olan veya değiştirme isteği olan
arkadaşlar varsa lütfen işaret etsinler, bunun
üzerinde konuşalım ve böylece 1 sayılı tarife cet
velini oya koyayım. Ondan sonra 249 a kadar
gidecek.

*.
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rum. Kaibul edenler... Etmiyenlor... Kabul edil
miştir.
Buyurun Sayın Ali Dizman.
ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım dün de arz etmiştim, mahkemelerde
müracaat halinde, evvelâ maktu bir hare, bilâhara da karar ve ilâ/m harçlarında nispî bir hare
alınmaktadır. Maktu harçlarda meselâ sulh hu
kuk mahkemelerinde 10 lira ıma'ktu hare alına
cak ve bilâhara da nispî hare alınacaktır. Nispî
harcın ise asgari haddi 15 lira olarak gösteril
mektedir. 100 liralık bir dâvada 15 liradan daha
az nispî hare mümkün olamıyacağı için 15 lira
nispî hare ödenecektir. 15 lira bu ve 10 lira da
maktu hare olmak üzere 100 liralık bir dâvada
hare yekûnu 25 Ura olacaktır. Bu itibarla asgari
haddi muayyen bir seviyede tutmak, sadece kü
çük dâvalara tesir edeceğinden, bu 15 liralık
haddin 5 liraya indirilmesini teklif etmekteyim.
Hürmetlerimi sunanım.
BAŞKAN — Bu tarife cetvelleri hakkında
başka söz istiyen arkadaşımız var m i l . Yok.
Sayın Ali Dizim an'm bu husustaki önergesini
okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
1 sayılı tarifenin TTI ncü karar ve ilâm harcı,
1 nispî harcın asgari haddi 15 liranın 5 lira ola
rak değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Tokat
Ali Dizman
BAŞKAN — Buyurun
Sayın Uyar.

Komisyon

Sözcüsü

GEÇİCİ.KOMİSYON SÖZÖÜSÜ MUSTAFA
UYAR (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, bir
sayılı tarifenin 3 ncü kısmında Ali Dizman ar
kadaşımızın bahis etmiş olduğu, «Nispî harçlar
15 liradan aşağı olaımaz», denmektedir.
Şimdi hakikaten, bu yeni getirilen Harçlar
Kanunu ile biriakim •değişiklikler yapılmıştır.
Dilekçeler pulsuz olacaktır, peşin kaydiye pa
raları alınmıyacaktır. Muhakeme devanı •etti
ği müddetçe tebliğler de ıtejbliğ resimleri, vergi
ve harçları alınmıyacaktır. Bütün bunlara
malhsuıben bir maktu hare almıyor. Bu sulh
ımalhkemelerinde 10 T. L., asliye mahkemele
rinde 00 T, L., Yargı'tay'da 40 T. L. sı olarak
tes'bit edilmiştir. Bunun dılşmda, nispî (harcın
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15 T. L. sından aşağı olmaması 'kalbu'l edilmiş
tir. Hakikaten biz, dün kafbul ettiğimiz gilbi.
100 liraya kadar olan dâvaları, 'harçtan istisna
etmişizdir, 250 liraya kadar -olan nafaka da
valarını harcın dışında bırakmıişızdır. Bina
enaleyh, fakirleri veya malî dununu 'biraz za
yıf olanları 'bu tasarıda kollamış ve güzetmişizıdir. Esasen, bu 15 lira, 500 liraya teka
bül etmdktedir. Yalnız harcı, o dâivanın mik
tarı ile mukayese etmem'ek lâzım. Bir de ya
pılan işi göz ö ralinde tutmak lâzımdır. Bu itiIbarla, ai'kadavşımTzın teklifine iltifa.it etmemenizi ve komisyonun getirdiği şekilde kabul 'bu
yurmanızı rica ederim.
BAŞKAN —'Sayın Ali Dizman'ın önergesi
nin nazara alı ılımasını oylarınıza «unııyoruım.
Kalbu'l edenler... Etmiyenler... önerce "kaibııl
edilmemiştir'.
1 saydı adliye h a r d a n tarife cetveline iti
raz ıcden arkadalşı'mız var mı? Yolk. Oylarınıza
sunuıyloru'm. Kalbu'l edenler... Etmiyenler... Ka
'bul edilin iştiı\
2 sayılı tarife cetveli noter (lıardan, 'bu iki
«ayılı tarife cetveline itiraz eden arkadaşımız
var mı? . Yiok. Oylarınıza sunuyorum. Ka'bul
edenler... Et m iyeni er... Kalbul edilmiştir.
3 sayılı tarife cetveli vergi itiraz 'hariciarı,
lluı 3 sayılı tarife cetvelime itiraiz eden arkada
şımız var 'im? Yok. Oylarınıza sunuyiorulm.
Kaibııl edenler... Etmeyenler... Kaimi edilmiştir.
4 sayılı tarife cetveli tapu ve kadastro harç
ları hakkındadır. Söz isltiıyen a rka,d alsımız var
mı? Buyurun Sayın Zeytinoğlu.
AZlZ ZEYTlNOĞLU (Esklşıdhir) — Mırhterem arkadaşlarım, d'üniklü konuşmalar esna
sında, 'bu cetvelle Hin tek tek okunaralk kalbul
edileceğini komisyon sözcüLsü arkadaşımız arzı
letmiş idi ive biraz evVel Sayın Reisimiz de hu
şekilde konuşmuş idi.
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Zeytinoğlu,
takip Ibuyumıadmız galiba. !Ru cetvellerin tek
tek okunması uzun zaman alacağı için, her
cetvelde itirazı olan arkadaşımız, ıo eetfveller
mthıalkaşa edildiği zaman lütfen işaret 'buyur
sunlar, dedik. Bu şeMkle almasını, yarıl cetvel
ler üzerinde 'münakaşa açılıp, 'bir sayılı ceitivel,
iki sayılı cetvel, üç sayılı cetvel diye Yüksek
Medisin oyuna da sundum, kalbul Ihuyıırdular. Şimdi siz 1 sayılı cetvelde itirazınız olan
kısımlar varsa, o hususu işaret buyurun.

±e±s*^t

AZÎZ ZEYT'JNOdLU (Devamla) — Bu cet
vellerin 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeleri hak
kında Iben soru sorulduğunu zannettim. Me
selâ burada, mahkeınıe h a r d a n dün de mwzuibaihsold u, bu11lardan kornişacalktım.
'BAŞKAN •— 'Bu 4 sayılı cetvelde İbir ihtira
zınız varsa, lütfen işaret, buyurun.
AZİZ ZRYrntNOĞTıU ('Devamda) — Dün
de arz ettik, «tiranlar böyle toptan çıkar mı?»
dedik. Ama maalesef yine dünkü konuştu
ğumuz gibi toptan, milletin 'hakları ta'm ola
rak burada 'konuşulmadan ge'ç'müş oluyor.
BAŞKAN —-'Sayın Zeytinliğin, ziyaa'uğrıyan hiçlbir soy yoktur. Earz edelim 4 sayılı
noter tarife cetveli hakkında, itirazı 'olan ar
kadaşımız /varsa lütfen işaret buyursunlar di
yorum, cetvel halinde oylarınıza sunuyoru.'m.
liaşika .yapıla.cak 'bir iş ylok. Her Ihanıgıi bir ta
rifede itirazı olan arkadaşı m iz varsa,
lütfen
işaret ibuyursu.nlar, tadil tdkliifi versinler...
4 sayılı tarife cetveli 'üzerinde teklifi /olan
arkadaşımız var mı? Yok. Cetveli oylarınızla
sunuyioruım. Kabul edenler... Etmiyenler... Kal)iul edilmiştir.
5 sayılı tarife cetveli, konsolosluk harçları
na aittir*, teklifi olan arkadaşlarımız »var'im?
Yok. Oetiveli 'aylarınıza sunuyorum.. Kaibııl
edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir.
Altı «ayılı tarife cetveli hakkında konuş
mak istiyen veya bir teklifi 'bulunan arkada
şımız var mı? Yok. Olmadığına göre oylarını
za sunuyorum. .'Kalbul edenler... Etmiyenler...
Kaibııl edilm işitir.
7 sayılı tarife cetveli 'hakkında İbir teklifi
'bulunan veya değişiklik istiyen, konu'şımak ar
zu eden ar-kadaşı'mız var mı?... Yolt. Oylarımıza
sunuyorum!. Ka'bul edenler... Etmiyenler'... Ka
'bul ledllrn işitir.
8 sayılı tarife cetveli hakkında 'bir teklifi
İmlunan vteya konıüşmıaik istiyen arkadaşnmız
var .mı? Yoık. Oylarınıza -sunuıyorum. 'Kafbul
edenler... Eıtmilyenler... Kabul edilimıiıştir.
0 sayılı Tarife cetvelinde yazılı trafik harç
ları hakkında söz istiyen veya değişiklik yap
mak istiyen. arkadaşımız var mı?.. Yok. 9 sayılı
cetveli oyunuza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmiyenler... !) sayılı cetvel kabul edilmiştir.
Şimdi, 140 nci maddeyi okutuyorum.
MADDE 140. — Bu kanun 1 . 3 . 1964 ta
rihinde viirürlüğe girer.
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'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı
yoktur. Komisyonun madde hakkında bir de
ğişiklik önergesi vardır, okutuyorum:
Millet Meclisi Başkanlığına
Müzakere edilmekte olan Harçlar kanunu
tasarısının 140 ncı yürürlük maddesinin, gerek
li hazırlıkların yapılması ve ilgili teşkilâta
tamimi için kâfi derecede zaman teinini maksadiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz
ye teklif ederim.
Komisyon Sözcüsü
izmir
Mustafa Uyar
Madde 140. — Bu kanun hükümleri yayı
mını takibeden aybaşından itibaren 3 ay son
ra yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Komisyonun teklifini oylarınza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Maddeyi Komisyonun teklifi şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 141. — Bu kanunun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümü hakkında leh ve aleyhte söz istiyen var mı?
AZİZ ZEYTİNOÖLU (Eskişehir) — »öz is
tiyorum efendim.
BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi?
AZÎZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Aleyh
te efendim.
BAŞKAN — Buyurun.
AZÎZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, reform namı altında getiri
len bütün bu tasarılar, millete yeni birtakım
külfetler, yeni vergiler ve daha fazla masraflar
yüklemektedir. Bu tasarı, reform adı altında
getirilen bu Harçlar kanunu tasarısı hakkında
- dün sorduk, maalesef Maliye Bakamımızdan
cevap alamadık - tümü olarak millete eskisin
den daha çok bir külfet yüklüyor mu, yüklemiyor mu? Bunun cevabını tam olarak alama
dık. Netice olarak bundan evvelki tasarı
Harçlar Kanunu millete kaç liraya mal oluyor
du, şu reform namı altında getirilen tasarı,
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kaç liraya mal oluyor; bunun cevabını alama
dık. Bunun içinde gördüğümüz bâzı rakamlar,
fazlalaşan rakamlar, öyle zannediyoruz ki, mil
lete bâzı yeni külfetler yüklemektedir. Bina
enaleyh, reform namı altında getirilen bu ta
salıların, millete yeni yeni külfetler yükle
mesi bakımından bunların aleyhinde olduğumu
zu saygıyla arz ederim.
BAŞKAN — Tasarının lehinde konuşmak
istiyeıı var mı? Yok. Tasarının tümü açık oy
larınıza sunulmuştur.
i. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu (1/394) (SI. Sayısı :288)
BAŞKAN — Damga kanunu tasarısının 9
ncu maddesini komisyona vermiştik. Komisyon
maddeyi hazırladı mı?
OEÇtOt KOMlıSY|ON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
UYAR (İzmir) — 9 ncu maddede komisyonu
muz her hangi bir tasarruf yapmadı. 9 ncu
madde aynen gelecektir. Ancak, arkadaşımı
zın teklifi tablo ile ilgilidir. Tabloda geıeken
değişikliği yaptık. Tablo geldiği zaman arz
edeceğim. («Anlaşılmadı» sesleri)
BAŞKAN — Buyurun, kürsüden ifade edin
'efendim.
(IRÖÎOÎ KOMllıSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
UYAR (izmir) — Efendim, İsmet Sezgin a r 
kadaşımızın Damga Resmi Kanununun 9 ncu
maddesiyle ilgili teklifi üzerine, komisyon
maddeyi geri almıştı. Yaptığımız tetkik ve
çalışma sonunda, arkadaşımızın teklifini 9 ncu
maddenin metninde bir değişiklik yaparak de
ğil, 9 ncu madde ile ilgili 2 numaralı tablo
nun î) nei bölümüne, Damga Resminden muaf
tutulanlar kısmını da 18 nci madde olarak is
temiş oldukları, esnaf ve kefalet
kooperatif
leri ortaklarının da, diğer kooperatifler or
takları misillû faydalanmasını, tabloda yapmış
olduğumuz değişiklikle temin ettik. Arkadaş
larımız müsterih olsunlar. 9 ncu maddede bu
nunla ilgili her hangi bir değişiklik yapmaya
lüzum yoktur. Arz ederim.
İSMET SEZGİN (Aydın)) — Zaten bizim
takririmiz 9 ncu maddede bir değişiklik de
ğil, 2 nci maddeye atıf yapan kısmında de
ğişiklik istemiştik. Takririmiz okunursa, daha
iyi anlaşılabilir.
BAŞKAN — Siz tatmin oldunuz mu efendim?
İSMET SEZGİÎN (Aydın) — Evet efendim.
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(BAŞKAN — O halde mesele yok. Bir sayılı
tabloya itirazı oları arkadaşımız var mı? Dam
ga Vergisine ta'Dİ kâğıtlar, bir sayılı tablo...
Bu liste üzerinde değişiklik talebi olan veya
konuşmak istiyen?
İBRAHİM ETElM KILI0OĞLU (Giresun)
— Sayın Başkan, bunları söylemekle her halde
söz istiyen var mı, demek istiyorsunuz. Fakat,
açıkça söylemek icabetmez mi?
(BAŞKAN — Tabiîdir ki, bu mânada konu
şuyorum, söylüyorum. S'öz isterseniz1 ona göre
söz vereceğim. Söz istiyen oluyor efc-ndim.
Buyurun Sayın Dizınan.
ALÎ. DİZMAN (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım,bir sayılı tabloda akitlerle ilgili kâğıt
ların damga, resimlerinde, 3 ncü maddeyi teşkil
eden şirketlerden, anonim, eshamlı komandit ve
limited şirket mukavelenamelerinde, ilk beş
milyon lira için binde 10, sonra gelen beş mil
yon için binde 7,5 ve sonra gelen on milyon li
ranın yukarısı ise binde 5 nisbetinde damga res
mi tarhedil inektedir.
Türkiye'de, şirket kurulmasını temin etmek,
küçük sermayelerin büyük sermayeler haline
inkılâbettirmek en çok gayret göstereceğimiz
bir mevzudur. Bu itibarla bu nisbetleri biraz
hafifletmek bu yoldaki çalışmalara cüzi de ol
sa bir hizmet eder kanaatindeyim. Bunun için
nispetlerin binde 3, binde 4 ve binde iki olarak
değiştirilmesi ve âzami miktarın da 250 bin lira
dan 100 bin liraya kadar indirilmesi için bir
önerge takdim ettim.
Ayrıca, ticari belgelerden faturalar, müstah
sil makbuzları ile gider puslalarının fatura ye
rine geçen nüshaları krsmlarında 100 liraya ka
dar olanlar için 25 kuruş, bin liraya kadar olan
lar için 50 kuruş, bin liradan yukarı olanlar için
100 kuruş gibi nisbetler tâyin edilmiştir. 100 li
raya, kadar olanlar için 25 kuruş nisbet yük
sektir. Pul satışları ve saire satışları vardır ki,
% 4 kâr getirir. 10 liralık bir satışta nihayet
40 kuruş kâr olur. Bunun 25 kuruşunu pul pa
rası olarak, oraya yapıştırmak. Ağırca bir
yük teşkil eder. Bu itibarla bu nisbetlerin; ya
ni 25 kuruşun 10 kuruşa, 50 kuruşun 25 kuru
şa yüz kuruşun da 50 kuruşa indirilmesi için
de ayrıca bir önerge takdim etmekteyim. Bunun
da kabulünü istirham edeceğim.
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İlâveten sayın komisyondan bir hususu öğ
renmek isterim : Gümrüklerde giriş beyanna
mesi mevzuunda, buralarda bâzı rakamlar var
dır. Halbuki, ithalâttan alman Damga Resmi
diye bir kanun çıkmıştır. Bu, onunla bir teker
rür gösteriyor mu, göstermiyor mu? Bu husus
ta aydınlanmak istediğimi belirtmek isterim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Tablo hakkında başka söz is
tiyen var mı ?.. Yok.
Ali Dizınan arkadaşımın i sayılı tablo hak
kındaki önergesini okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
14 ncü maddeye ekli bir sayılı tablonun,
3) ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar, 2) ti
cari belgeler A) faturalar, müstahsil makbuz
ları ile gider pusulalarının fatura yerine geçen
nüshalarına ait nis'betin aşağıdaki şekilde tâdi
lini arz ve teklif ederim.
Tokat
Ali Dizınan
— Yüz liraya kadar olanlar, yüz dâhil, on
kuruş,
— İki yüz elli liraya kadar olanlar 250 dâ
hil, yirmi beş kuruş,
— Bin liraya kadar olanlar, bin lira dâhil,
elli kuruş,
— Bin liradan yukarı olanlar, yüz kuruş,
-Sayın Başkanlığa
14 ncü maddeye ekli 1 sayılı tablonun 1 nci
akitlerle ilgili kâğıtlar kısmının 3 ncü anonim,
eshamlı komandit ve limited şirket mukavelena
meleri maddesindeki nisibetlerin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Tokat
Ali Dizman
İlk 5 milyon lira için
(binde 4)
Sonra gelen 5 milyon lira için
(binde 3)
10 milyon liranın yukarısı için
(binde 2)
(Vergi miktarı 100 bin lirayı aşamaz)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
G'EÇtCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
UYAR (İzimir) — Katılmıyoruz. Gümrük be
yannameleri Hükümet teklifinde vardı, komis
yon bunu kaldırdı...
BAŞKAN — Lütfen kürsüden ifade buyu
run.
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Sonra, bir sual ele sordular, ona da cevap ve
recek misiniz 1
GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
UYAR (izmir) — Efendim, cevabını verdik.
Hükümet etklifinde olan gümrük giriş beyan
namelerini biz kaldırdık, arkadaşımız yanlış
tetkik buyurmuşlar. Geçerken bunları izah
ettik. Her halde arkadaşımın tatmin edildiğini
zannediyorum.
Diğer konulardaki nispetin indirilmesi mev
zuunda, esasen müstehlike yapılan satışlarda,
bir fatura veya bir senet vermek mecburiyeti
yoktur. Daha ziyade geliri kaçırmamaya ma
tuf bir tedbirdir. Nisbetlerin indirilmesine mu
vafakat etmiyoruz.
BAŞKAN — Öergeyi tekrar okutuyorum.
(Tokat Milletvekili Ali Dizman'm birinci
önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Teklii i n nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir.
ikinci önergeyi okutuyorum.
(Tokat Milletvekili Ali Dizman'm ikinci
önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor; nazara
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Teklif kabul edilmemiştir.
1 sayılı tabloyu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İki sayılı tabloyu okutuyorum, iki sayılı
tabloda arkadaşlarımızın söz isteği var mı?
GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA
UYAR (izmir) — Komisyonun bir teklifi var,
demin arz ettiğim teklif.
BAŞKAN — iki sayılı tabloda, ismet Sezgin
arkadaşımızla komisyonun teklifleri var, oku
tuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Müzakere etmekte olduğumuz Damga Ver
gisi kanun tasarısının 9 ncu maddesine ekli 2 sa
yılı cetvelde, aşağıdaki 18 ııci fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederim.
Aydın
ismet Sezgin
(5) Kurumlarla ilgili kâğıtlar 18 nci Esnaf
kefalet kooperatifleri ve birliklerinin her türlü
muamelesinde, düzenlenen ve Damga Vergisi
'bunlar tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar.
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BAŞKAN — Şimdi bunu geçen birleşimde
nazara almıştık. Komisyon buna göre hazırla
mış olduğu metni getirmiş. Okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Damga Vergisi kanun tasarısının 2 sayılı
tablosunun V - Kurumlarla ilgili bölümüne aşa
ğıdaki 18 nci fıkranın eklenmesini arz ve teklif
ederim.
Sözcü
izmir
Mustafa Uyar
V. Kurumlarla ilgili kâğıtlar,
18 nci Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin,
Ortakları ile münasebetlerinde tanzim olu
nacak borç. senetleriyle borç ödeme makbuzları
ipotek ve rehin senetleri,
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sezgin.
İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlarım, dün de arz etmiştim, esnaf kefalet
kooperatiflerinden kredi alan esnafın, çift, ver
gi vermesini ö-nliyen ve omları^ Tarım Kredi Koo
peratiflerinden kredi alan çiftçilerin durumuna
getirmek istediğimiz cihetle bir takrir vermiş
tik. Dün de bu hususta Komisyonla mutabık
kalmıştık. Bugün Komisyon bunu, biraz daral
tarak getirmiş zannediyoruz. Bütün bunlara
rağmen, Komisyonun bu konuda gösterdiği has
sasiyete teşekkür ediyor, takririmizle maksadımız
hâsıl olduğu cihetle, takririmizi geri alıyoruz ve
Komisyonun takririne uyuyoruz.
BAŞKAN — Başka söz is'tiyen arkadaşımız
var mı? Buyurun Sayın Dizman. Başka mesele
mi Sayın Dizman, -'bu mevzuda değil mi?
ALI DtZMAN (Tokat) — iki sayılı tablo ile
ilgili efendim.
BAŞKAN — Efendim, o halde bir dakikanı
zı rica edeyim. Komisyon bir ilâve madde getir
miş; buna ait teklifi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Dizman, iki sayılı tablo hak
kında.
ALI DtlZMAN ('Tokat) — Muhterem arka
daşlarım, istisnaiları gösteren iki sayılı tablonun
4 neti kısım, ticari ve madeni işlerle ilgili kâğıt
lar bölümünün 6 numarasında, 500 kuruş ve da
ha aşağı parayı ihtiva eden her türlü makbuz
lar, ibra senetl&ri ve faturalarla fatura yerine
geçen müstahsil makbuzları, gider puslası ve
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serbest meslek makbuzu nüshaları, havale mek
tupları, posta ve telgraf havalenameleri ve borç
senetleri 5 liraya kadar olduğu takdirde
damga resminden muaf tutulmaktadır. Burada
ki beş liralık rakam ıgayct küçüktür. Biraz ev
vel kabul 'edilen bir sayılı listede görüldüğü gi
bi, 25 kuruşluk pul yapıştırılacaktır. 10 liralık, 7
liralık, 8 liralık bir mevzu için 26 kuruşluk pul
yapıştı rıldığı takdirde, ekser aftıvalde kâr, bu pu
lun bedeli olarak gider. Bu itibarla, buradaki 5 li
ranın 10 liraya yükseltilmesi, yani sayılan mev
zularda 10 liraya kadar damga resminden muaf
tutulmasını temin etmek üzere bir takrir tak
ti m etmekteyim/ Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Uyar, Komisyon buyu
run.
GEÇİDİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Elemdim, eskiden 100
kuruşa kadar olan alışverişleri damga resminden
muaftı. Biz bunu 500 kuruşa çıkardık. Bina
enaleyh daha fazla çıkarmayı faydalı bulmuyo
ruz. 500 kuruş olarak kabulünü rica ediyoruz.
BAŞKAN
2 savdı tablo üzerinde başka
söz istiyen yok. Ali Dizman arkadaşi/mızın tek
lifini okutuyorum :
Sayın Başkanlığa
2 sayılı tablonun VI. Ticari ve madeni işler
de ilgili kısmının 6 neı maddesindeki (500 ku
ruş) un (10 lira) olarak değiştirilmesini arz ve
teklif ederim.
Tokat
Ali Dizman
BAŞKAN — Komisyon, Ali Dizman arkada
şımızın teklifine katılıyor ,nııı?
OEÖÎOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Hayır.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara
alınmasını oylarınıza .sunuyorum. Kabul eden
ler... Arkadaşlar bir dallın tekrarlıyayım, elleri
nizi kaldırmayınca itirazlar oluyor, biz de saya
mıyoruz. Ali Dizman arkadaşımızın teklifini ka
bul edenler... Kabul et m iyeni er... 48 oya karşı
82 oyla kabul edilmemiştir.
İki sayılı tabloyu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etm.iy enler... Kabul edilmiştir.
9 nen maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Yürür
lük maddelerini okutuvorum.
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Yürürlük
MADDB 32. — Bu kanun 1 . 3 . 1064 tari
hinde yürürlüğe girer,
BAŞKAN — Okunan 31 nci madde, 32 nci
maddedir. Bir madde ilâve olunmamıştır. Bu
nun hakkında Komisyonun bir önergesi vardır,
okutuyorum.
\
Millet Meclisi Başkanlığına
Müzakere edilmekte olan Damga Vergisi Ka
nun tasarısının yürürlük maddesinin, 32 nci
madde, aşağıdaki şekilde tâdilini arz ve teklif
ederim.
Sözcü
İzmir
Mustafa Uyar
Madde 32. — Bu Kanun hükümleri yayımı
nı taıkibedeıı aybaşından itibaren 3 ay sonra yü
rürlüğe .girer.
BAŞKAN — Komisyonun önergesi hakkında
söz istiyen arkadaşımız, yok. Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 32 yi, kabul buyurduğunuz önerge
ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Komisyonun teklif ettiği ve
kabul buyurduğunuz şekilde 32 nci madde ka
bul etli İni iştir.
Yetki
Bu
kanunu Bakanlar Kurulu
MADDH
yürütür.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümü hakkında, aleyhte, buyurun
Sayın Zeytiuoğlıı
Lehte İl yas Seçkin arkadaşımız söz istedi
ler.
AZİZ ZUYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, bütün vesilelerle getirilen bu
tasarılar, daima ve daima, yeni vergileri ve
vergilerin yükseltilmesini hedef
tutmaktadır.
Biz bütün bu fikirlerin aleyhindeyiz. Maliye
Bakanlığı, bu gibi vergileri artırmaktan ziya
de, başka yoldan gitmediği takdirde, zaten
hunun sonu ıgelmez. Fâsiit daire şeklinde daima
vergiler arttırılırsa, Maliyemiz, eski, az olan ver
gileri dahi almaktan mahrum bir hale geleceği
gün gelecektir. Binaenaleyh, yine, bu Damga Res-
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mi Kanununda görüyoruz ki, eskisine nazaran
arttırmaları emretmektedir. Binaenaleyh, bu zih
niyetin, bu tasarının aleyhinde olduğumuzu
saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN — Lehte Sayın İlyas Seçkin bu
yurun.
İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Pek muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Zeytinoğlu, bundan
evvel Büyük Meclisçe kabul edilen Harçlar
kanunu tasarısı hakkında eğer konuşmamış
olsaydı, huzurunuzu işgal etmiyecektim. Sa
yın Zeytinoğlu, bu kanun tasarısına neden mu
halif kaldıklarını Yüksek Mecliste izah bu
yurdular. Şimdi arz edeyim, bu tasarının Ko
misyonca hazırlanan mazbatasında, her iki ta
sarının da yeni bir külfet getirmediği, varidat
ta bir artma yapmadığı, fakat mevcut adalet
sizliği bertaraf ettiği sarahaten yazılıdır. Bu
tam mânasiyle bir vergi reformudur. Fazla kay
nak elde etmek, fazla varidat elde etmek maksadiyle getirilmiş bir tasarı değildir.
Şimdi acık konuşalım, tasarıyı tetkik etme
den, gerekçeyi okumadan, Karma
Komisyon
mazbatasını tetkik etmeden, yüksek
huzuru
nuza çıkıp, «efendim, bu, fazla varidat için
Hükümet tarafından getirilmiş tasarıdır. Bu
na muhalifiz; bundan sonra getirilecek tasarı
lar da böyledir» dediler. Değil arkadaşlar. Sa
yın Zeytinoğlu'tıun mensubu bulunduğu parti
nin Koalisyonda bulunduğu müddet içerisinde
ki Hükümet programında vâadedilon tasarı
budur. (Orta sıralardan braA^o sesleri, gülüş
meler) Hükümet çalışmış, getirmiş; encümen
lerden geçmiş; şimdi buraya çıkıyorlar, efen-.
dini...:» (Soldan «Partiyle alâkası yok» sesleri)
Parti adına değilse, «partiyi iltizam etmiyor»
diye çıkar, burada ifade buyurursunuz.
BAŞKAN — Partiyle alâkası yok Sayın
Seçkin. Zeytinoğlu kendi adına konuştu.
İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Şimdi be
yefendiler, doğru, hassasiyet gösteriyorsunuz,
ama konuşmalar muhterem Adalet Partili Me
buslar tarafından fevkalâde...
BAŞKAN — Olabilir, olabilir efendim.
İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Heseleyi
tesbit ettik. Aziz Zeytinoğlu'nun konuşmala
rı sureti kafiyede partiyi alâkadar
etmiyor.
Şimdi arz edeyim.
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İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun)
— Konuşmanın partiyle bir alâkası yoktur.
BAŞKAN — Karşılıklı, konıışmıyalım arka
daşlar.
İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Sayın Kılıçoğlu, onu da siz söyliyemezsiniz ama, arka
daşlarınızı bizzat kendiniz seçtiniz, tasvip etti
niz. (O. H. P. sıralarından «devamet» sesleri)
Biraz evvel Sayın Zeytinoğlu'nun konuşmaları
nı Kılıçoğlıı tasvibetti de onun için söylüyo
rum.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, gelelim bu
tasarıya neden Cumhuriyet Halk Partisi grupu
olarak, lehde rey veriyoruz?
4. — Damga Vergisi Kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu (1/394) (8. Sayısı, 288)
BAŞKAN — Sayın Seçkin bir dakikanızı
rica edeceğim. İçtüzük lehte ve aleyhte iki ki
şiye söz verilir diyor. Ben size lehte söz ver
dim. Grup mevzuu değildir bu.
iLYAS SEÇKİN (Devamla) — Şahsım adı
na arz ediyorum.
Şimdiye kadar mor'i olan Damga Resmi Ka
nununa göre sermaye şirketlerinin teşkili anın
da alınmakta olan Damga Resmi bu tasarı ile
°/c 50 indirilmektedir. Nerede bunun vergiye
zam tarafı? Onun için ben lehinde rey veriyo
rum.
2. — Hiçbir şekilde fazla varidat getirme
mektedir. Şimdiye kadar Damiga Resmine tabi
olan evrak 147 adet idi. Bu tasarı vergiye tabi
evrak adedini 47 ye indiriyor, basitleştiriyor.
Onun için, lehinde rey veriyorum.
Şimdiye kadar, Harçlar Kanununda, bir kı
sım noktalar hem harçlar ve hem de damga
resmine tabi oluyordu. Basitleştirmiş, yalnız
Damiga Resmi ve harçlar mevzuunu almış. Onun
için, bu tasarıya müspet oy veriyorum. Bu gi
bi mevzularda dolayısiyle burada polemik yap
maya mahal olmadığını bilhassa arkadaşlarıma
hatırlatmak isterim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında leh
te ve aleyhte iki arkadaşımız konuştu.
Tasarının tümü açık oyunuza sunulmuş
tu r.
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Söz is
tiyorum , efendiın.
BAŞKAN — Bitti, Sayın Zeytinoğlu, zaten
iki arkadaştan fazla konuşamaz.
Gündemimizin beşinci maddesine geldik.
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5. — Cumhurbaşkanlığı tarafından geri gön- j hakkuk ettrilecek faiz ve vergilerden maüısaıbedilir.
dertlen X ve XI nci Dönem T, B. 31. Meclisi
üyelerinin ödeneklerinden
mütevellit T. C. Zi
BAŞKAıV — Madde üzerinde »öz istiyen
raat Bankası, ve Maliye Bakanlığına olan borç
var- mı? Yok. Önergeler vardır, oku/tuyforunı.
larının on yıl faizsiz taksite bağlanmasına ve
tahakkuk etmiş faizlerin kaldırılmasına ait ka
Yüksek Başkanlığa
nun ve (C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet ÜnalCı'öıüşülmıekte olan kanun teklifinin (birin
dı'nın, 159 sayılı Kanunun 8 nci maddesine ek
ci maddesi ile alınacak faizlerin ibıı kanunun
kanun teklifi ile Anayasa Komisyonu
raporu)
meriyeti tarihinden itibaren 'hesaplanması ve
ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları rapor- I madde lıükmainiün buna göre değilştirilmesini
lan ile Anayasa Komisyonu mütalâası
(2/97,
arz ve teklif ederim.
2/251, 2/426) (S. Sayısı : 453) (1)
Saygılarımla.
İsparta
Adıyalman
BAŞKAN — En s/on gittiği Plân Komisyo
Ali İhsan Balım
Ali Turanlı
nundan gelen raporu okutuyorum.
Van
Raporda öncelik ve ivedilik teklifli vardır.
ŞÜkrü Kosereisioğlu
önceliği oyunuza sunuyorum. Kabul eden
Meclis Başkanlığına
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
fiündeim'iıı 5 nci maddesinde yazılı 10 ncu ve
Raporu lokııtuyörum.
1
d
!
nci
Devre milletvekillerinin inançlarına ait
(Plân Komisyonu raporu ve muhalefet serili
kanun teklifinün 'birinci maJdesinin ilk fıkrasın
leri okundu.)
daki
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen
(Vâde gfününden) tâibirinin
arkadaşımız var mı? Yok. Maddelere gfeçilmc(Bu kanunun yürürlüğü gününden) 'olarak
ısini1 .oylarınıza sunuyorum. Kalkıl .edenler...
değiştirilmesini arz ve rica ederim.
Btimiyenler... Kalbul -edilmiştir.
Trabzon Milletvekili
İvedilik teiklifi vardır. İvedilikle görüşüliSelâiha'ttin Oüiven
ımesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Başkanlığa
Etlmiyemler... Kabul edilmiştir.
X
ncu
Dönem
Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Birinci maddeyi okutuyorum.
üyelerinin ödeneklerine .miüsteniden T. C. Zi
raat Bankasına >olan borçlarının i^Jbu kanunun
10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Mec
meriyetti gününden itibaren faize talbi tutulma
lisi üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C.
sının oya arzını saygı ile rica ederim.
Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına alan
Antalya
borçlarının ertelenmesine aüt Kanun
Nilhat Su
MADDE 1. — 10 ncu Dönem Türkiye BüMillet Meclisi Başkanlığına
yük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerine
X
ncu
Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi
müsteniden T. C. Ziraalt Bankasına olan b'orçüyelerinin ödeneklerine müsteniden T. C. Zi
ları vâde gününden itibaren % 6 faize talbi tu
raat Bankasına lOİan 'borçlarının i'şlbu kanunun
tulmuştur. Borç bakiyeleri (7) yıllık eşit tak
ımeriyelti gününden itibaren faize talbi tutulmıasitlere 'bağlanmıştır. Yıllık taksitler üçer ay
smm oya arzını saygı ile rica ederim.
lık devrelere ayrılabilir.
Samsun
Bu kanunun yayınlandığı güne kadar ya
MeHi'met Başaran
pılan ödemeler esas borçtan indirilir.
M. M. Başkanlığına
Taksitleri süresinden önce ödiyeeeklerin
faiz ve ödenmiş dergiler maitaakıp yılların taBirinci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilm'esini arz ve teklif ederim.
Madde 1. — X ncü Dönem T. B. M. M,. üye(1) 453 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.
I leıinin ödeneklerine müsteniden T. C. Ziraalt
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Bankasına ıolaıı borçları, işbu kanunun yürür
lüğü gününden itibaren % 6 faize -tabi tnltul'iııu!§ ve Iborç bakliyeleri 7 eşit taksite bağlan
mıştır. Yıllık taksitler üçer aylık devrelere ayrılalbilir.
Bu kanun yayınlandığı güne kadar yapılan
ödemeler esas borçtan indirilir.
Taksitleri süresinden önlce ödiyeeeklerin
faizlerinden indirme yapımaik veya silmek, ban
ka ile (borçlu arasında yapılacak anlaşmaya
j
b ağlıdır.
Kesin'hesalba intikal ettirilmiş faiz ve öd'enmiş vergiler umütaakıp yılların taıhakkuk etti
rilecek faiz ve 'vergilerinden malhsuibedilir.
İsparta
Ali İhsan Balım.
BAŞKAN — önergeler hakkında, Sayın öztürk, buyurun.
SEYFÎ ÖZTÜHK (Eskişehir) — Muhterem
arkadaşlarım, kanunun yürürlüğü tarihinden
itibaren faiz alınmasını, ondan evvel geçen süre
için faiz alınmamasını istiyen takrirler aley
hinde konuşmak için huzurunuza çıktım. Ger
çekten, Ziraat Bankasından kredi alınırken,
krediyi alanla banka arasında muamele ve taah
hüt tabiatiyle faizi yürürlüğe koymuştur. Bu
hale göre, o tarihten itibaren de faiz işlemek
tedir. Yüksek Meclisin, kanunla, müessese aley
hine, ve şahıslar lehine imtiyazlı muamele yap
ması prensibe aykırı olur. Anayasanın esprisi
ne ve bu kanunun, Cumhurbaşkanının vetosunda
gösterilen esbabı mucubesine de aykırı olur.
Bu itibarla, faiz kredinin alındığı tarihten iti
baren, normal yürürlüğe girmelidir ve yürümelidir. Hürmetlerimle. (Bravo sesleri)
BAŞKAN — önergeler hakkında başka söz
istiyen, buyurun Sayın Bayramoğlu.
HALİS BAYRAMOĞLU (Gümüşane) —
Muhterem arkadaşlarım, Seyfi öztürk arkada
şımızın belirttiği gibi, bunlar maaş olarak alın
mıştır, kredi olarak alınmamıştır. 10 ncu Dev
re milletvekili arkadaşımızın almış olduğu
maaşlar üzerinde belki, nispî bir faiz tahak
kuk ettirilebilir. Fakat, 11 nci Devre milletve
kili arkadaşlarımız doğrudan doğruya, senelik
maaşlarını Ziraat Bankasından çekmişlerdir.
Kredi olarak almamışlardır. Onun için banka
ile, mebus arkadaşımızın arasında her hangi
bir taahhüt meselesi yoktur.
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Bunlar doğrudan doğruya bir senelik maaş
larını o zamanki teamüle göre, peşin olarak
alıyorlardı. Bir senelik maaşlarını peşin çek
mişlerdi. Banka ile kendileri arasında hiçbir
taahhüt yoktur. Onun için, 11 nci Devre millet
vekillerinin, yani 1957 devresinde seçilen
milletvekili arkadaşlarımızın almış oldukları
maaşlarının karşılığı bankaya hiçbir faiz öde
memeleri gerekir. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Çelikbaş.
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlar, gerek 1924 tarihli Anayasanın
hükümlerine dayanılarak, gerekse yıllardan be
ri tatbik edilegelen usule uygun olmak suretiy
le, milletvekilleri yılın tahsisatını faizsiz, peşin
tahsil edebilirler. 1957 yılındaki keyfiyet böy
le cereyan etmemiştir. 1957 yılında, 1957 yılma,
aidolan tahsisatı, peşin tahsil etmiş olan mil
letvekilleri, mevzuata ve tatbikata uygun hareket
'etmişlerdir. Fakat, 1957 yılında, henüz idrak 'et
mediğimiz, girmediğimiz 1958 yılma ait tahsisa
tın çekilmesi, banka ile tahsisatı çeken arasındaki
mukaveleye dayanır ve faiz yürütülür. Çünkü;
ne Anayasa, ne tatbikat bir siene 'evvelinden,
gelecek yıl tahakkuk edecek tahsisatı almaya
mevzuniyet vermemiştir. Bu itilbarla, kanun
teklifinde, 1957 yılında Ziraat Bankasından,
1958 yılma aidolan tahsisatın çekilmesi ile alâ
kalı meblâğa faiz yürütülmesin, veyahut faiz
kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren yürü
tülsün hükmü, Yüksek Meclisin bir kanunla,
banka ile ilgili arasındaki mukaveleyi, iptal edip
yeni bir hüküm tesis etmesi mânasını tazammun
«derki, bu gayri hukukîdir vie vatandaşı dilhûn
eder, arkadaşlar. 1960 yılındaki mevzu ayrıdır,
o hususta bir şey söyliyemiyeceğim. Bu bakım
dan, Seyfi öztürk'ün beyanı huhuka da Ana
yasaya da, Türkiyeldeki tatbikata da, «Halen
taraflar arasında rıza ile yapılan mukaveleler,
kanun hükmündedir» diyen hukuk prensibine
de tamamen uygundur. Buna aykırı takrirlerin
reddi iktiza eder, arkadaşlar. İstirhamım bu ola
caktır.
BAŞKAN — Başka söz istiyen?
Buyurun Sayın Geçioğlu. («Vazgeçti» sesle
ri)
MEHMET GEÇİOÖLU (Adana) — Vazgeç
tim.
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BAŞKAN —• Önergeleri tekrar okutup oyu
nuza sunacağım.
Sayın Balım, sizin teklifiniz de diğerleri gi
bidir, zannedersem. Onlara iltihak ediyor musu
nuz?
ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Ben de
diğerlerine iltihak ediyorum.
(Antalya Milletvekili Nilıad Su'nun önerge
si tekrar okundu)
BAŞKAN — Efendim, (6) önergenin altı
sı da bu kanunun neşri tarihinden itibaren faiz
tahakkuku hakkındadır. Önergelerin nazara
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... («Açık oy istiyoruz» sesleri) («vatandaş
lar bilsinler» «esleri)
Oylamaya geçtik 'efendim. Sizin demeniz
le olmaz bu. Daha evvel teklif yapmak lâzımdı.
RUHÎ SOYER (Niğde) — Efendim, kanu
nun heyeti umumiyesinde ayık oy istiyoruz.
BAŞKAN — Kabul etmiyenler... Sayın ar
kadaşlar, ayağa kaldırıp sayacağız. («Otomatik
oylama yapalım» sesleri) peki efendim, oto
matik cihazla oylama yapalım. (Açık oy istiyo
ruz sesleri)
Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar. Yal
nız, sıralardan çıkmasmlar, muhterem arkadaş
larım. Kafbul etmiyenler ayağa kalksınlar, lüt
fen. Rahat sayalbilmemiz için sıralardan ayrılma
manızı rica edeceğiz. 85 e karşı 110 oyla öner
geler kabul edilmemiştir.
Birinci maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Birinci madde ka
bul edilmiştir.
MADDE 2. — 11 nci Dönem Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinden mü
tevellit, Maliye Bakanlığına
olan borçları yıl
lık taksidi iki bin beş yüz liradan az olmamak
üzere faizsiz taksitlere bağlanmıştır. .
Bu kanunun yayınlandığı güne kadar öden
mesi gereken faiz, masraf ve Vekâlet ücretleri
alınmaz.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Yok. Olmadığına göre maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Taksitlerini süresinde ödemiyenlerin bir yıllık borçları muacceliyet kesbedeı\
BAŞKAN

— Madde

halkkında

söz istiyen
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var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul. edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. KaIbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Ticaret
Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi oyunuza 'sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. ,
Tasarının tümü hakkında lehte, aleyhte söz
istiyen var mı? Yok. Tasarının tümü açık oyu
nuza sunulmuştur.
Gündemimizin 1, 2, 3, 4 sıra numaralarında
kıyıtlı tasarılar için yapılan açık oylamalara ka
tıl m ıyan arkadaşımız var mı? Yok. Açık oylama
işlemi bitmiştir.
Gündemin 6 ncı maddesine geçiyoruz.
6". — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar
öğretmenlerinin
haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri hak
kında kanun
tasarısı ve Konya
Milletvekili
Vefa Tanır ve 7 arkadaşı ile C. Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının
İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tec
ziyeleri hakkındaki 1702 sayılı Kanunun
deği
şik 3 ncü maddesinin
değiştirilmesi
hakkında
kanun teklifi ve C. Senatosu
Tunceli
Üyesi
Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının, 3007 sayılı
Kanunun 7 nci maddesinin
değiştirilmesi
ve
6 ncı ve 8 nci maddeleriyle 6836 sayılı Kanunun
kaldırılması
hakkında kanun teklifi ve Millî
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/525,
2/25, 2/155, 2/186) (S. Sayısı : 515)
(1)
BAŞKAN — Raporda öncelik ve ivedilik
teklifi var Öncelik teklifini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Tümü hakkında söz istiyen?
Buyurun Sayın İnal.
KÂMİL İNAL (Bolu) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; üzerinde durduğumuz bu ka
nun tasarısını 22 . 2 . 1962 tarihinde Meclis Baş(1)
515 S. Sayılı basmayazı
nundadır.
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kanlığına vermiştik. Bugüne kadar gecikmesinin
sebebi, Hükümet teklifinin, bizim tekliflerimizle
birleştirilmesi için bekletilmiş olması, Hükümetin
kusurlarındandır.
Hükümetin gerekçesinde, şu hakikatler ifade
edilmektedir. Yalnız orta öğretim okullarında,
1962 - 1963 öğretim yılında, haftada 12868 ders
saatinin boş geçtiği ve 77190 saat dersin de mes
lekten olmıyan ücretli öğretmenler tarafından
okutulduğu belirtiliyor.
Muhterem arkadaşlarım, Millî Eğitimde, eği
tim, öğretim durumumuz bu iken, bâzı kararlar
alıyoruz. Kimler için, Dersleri boş geçen öğrenci
lerimizi imtihanlara tabi tutarak üniversiteye gi
recek gençlerimizin önüne engel koyuyoruz. Mem
leket şümul bir karar alınacağı zaman, bu şart
ların göz önünde tutulması gerekirdi.
Bu kanun tasarısı ile Millî Eğitimde, aşağıda
sırahyacağım şu problemler çözüm yolunu bul
muş olacaktır :
1. Meslekten olmıyan öğretmenlerin sayısı
azalacak.
2. öğretmenlerin maddi durumları bir dere
ceye kadar düzelecek.
3. Asıl öğretmenlerle kapatılamıyan dersler
için daha kaliteli, ücretli öğretmen bulmak müm
kün olacaktır.
4. Her yıl yetiştirdiğimiz öğretmenlerin mes
lekten ayrılmaları, bir dereceye kadar önlenmiş
olacaktır.
5. Bugüne kadar çeşitli okullarda, farklı ola
rak tatbik edilen ders ücretleri sistemi, günün
icaplarına göre yeniden ayarlanacak.
öğretmenlik meslekinin gün geçtikçe çekicili
ğini kaybetmesi karşısında eğitim dâvamızı çöze
cek, başaracak yegâne unsur olan öğretmenin istiyaçlarmm giderilmesi lâzımdır.
Türk istikbalinin en kıymetli varlığı ve temi
natı olan genç nesillerimizi, asrımızın icaplarına
göre yetiştirecek öğretmenlerimizin maddi ve mâ
nevi durumlarının düzeltilmesi isabetli bir yol
dur. Yalnız, öğretmenler arasında ikilik yarata
cak durumların kaldırılması lâzımdır. Misal,
3 ncü maddede, orta dereceli okullarımızın birin
ci ve ikinci devre öğretmenleri, diye bir ayırım
yapmak iyi değildir. Aynı okuldan mezun olan
öğretmenlerden biri, orta okulda, diğeri de lise
de vazife görmektedir. Bunların ders saatleri
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arasında ayrılık yaparsak iyi olmaz.
Kanun tasarısının memleketimize, öğretmenilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder^
hepinizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında başka
söz istiyen?..
;
_. Buyurun.
ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem
arkadaşlar, huzurunuza gelmiş olan kanun tasarlı
sı, üç sene evvel verilen, fakat birçok sebepler*
den mütevellit çıkamıyan bir kanun tasarısıdır,
Şu Mecliste elminnetullah ve elhamdülillah eğitmenler Kanunundan sonra ikinci defa öğretmenilere taallûk eden bir kanunun çıktığını görmekle
cidden bahtiyarım. Halk içinde devamlı gezen,
fırıl fırıl dolaşan bir miletvekili olarak, Türk
Milletinin dert ve ıstırapları ve bilhassa köylü
nün derdi, üç mevzuda toplanmaktadır; yol, okul
ve öğretmen. Orta tedrisatta ise mühim bir dert;
öğretmendir. Orta tedrisatta öğretmen derdi ve
ıstırabı had safhadadır. En son gezimizde uğ-i
radığımız kazalarda ortaokulu bulunan nahiyeler
de halkın isteği öğretmendir. Halkın «Bir mü
dür, yanında bir yardımcısı var; talebe yetişmi
yor, filân filân öğretmenlikler açıktır.» dert ve
şikâyetleri ile karşılaşıyoruz. Diğer üçlü, dört
lü okullarda boş saat var, öğretmenlere vazife
vermek imkânı yoktur. Sebebi, mevcut kanuna gö
re, birinci dönemde öğretmen 18 saat ders okut*
mak mecburiyetindedir. 18 ile 24 saat arasında-;
ki 6 saat fark ücretini de 5 liradan alır. 24 sa-j
atten fazla okutabilme imkânı olsa iyi olurdu.
Kanun fazla saatlere ücret tanımadığı için, öğ
retmen isterse derse girmez. Bir yanda, öğretn
menin boş saati vardır, fakat kanun ücret ver
mediği için derse girmez. O bir tarafta, sınıf öğ-|
retmen bekler, öğretmen gelmez.
ı
Şöylece, birinci dönemde 18 den 24 e, ikincil
dönemde de 15 ten 24 e çıkmak suretiyle birinde
haftada 6 saat, diğerinde de haftada 9 saat gibi!
bir imkân doğmuş olacak ve 5 liranın da on li-h
raya çıkmasiyle durum düzelecektir. Beş liradan
hesabedildiğinde eline geçen para, 3 lira küsur;
kuruştur. Üzülerek arz edeyim bu, bir garsona!
dahi bahşiş diye verilmiyecek kadar kifayetsiz?
bir paradır. Altının 35 lira olduğu zamanda ko-j
nulmuş bir ücrettir. Bugün altın 135 lira ol-!
muştur. Hangi şekliyle ölçerseniz ölçünüz, değen
taşıdığı günlerdeki bu birim, bahşiş dahi verilmi-ı
yeeek kadar değersiz bir ücrettir, öğretmene gel
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okut, 5 lira al diyorsun. Pek çoğu da mecbur ol
madığı için gitmemektedir. 10 lirayı bile ben
şahsan az bulmaktayım ve hakikaten azdır. Ders
saatini ve ders ücretini artırmak suretiyle iki der
di dindirmiş olacağız, öğretmen bekliyen sınıf
lara, saati boş olup da ders okutmak istiyen öğ
retmenlere imkân sağlamıg olacağız.
Diğer taraftan da, fakülteyi bitirince 350 400 lirayla git öğretmenlik yap dediğimiz insan
ların, biraz iyimser olarak, vitrinin karşısında
gözleri yaşlı, bağrına da elini koymuş insanların
günlerinin dertli geçmesini önlemek suretiyle
dört, altı, 24,36 saat çalışmakla aşağı - yukarı
ilk dönemde 250, orta dönemde 300 liraya ya
kın bir para almalarını sağlamak faydalı olacak
tır. Bu miktarlar da maaşına yakın bir paradır.
Yeni fakülteden çıkan öğretmenlere 750 - 800 li
ra gibi bir para verilmiş olunacaktır. Meslekten
ayrılmış olan iki bine yakın öğretmen vardır.
Bunların mesleklerine dönmesi, yeni çıkanların
vazifelerine bağlı kalması, hayat şartlarında bi
razcık yardım ve himmet etmiş olacaktır. Mev
cut kadroların onore edilmesi ile de ciddî, sevim
li ve hayırlı bir hizmet yapmış olacaksınız. Onun
için, kanunun kabulünün 1 Mart 1964 olarak ka
bulü en uygun yol olur.
Hürmetlerimle.
[BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyar.
VELÎ UYAR (Yozgat) — Çok muhterem
arkadaşlarım, yıllardır kıymetli öğretmenleri
mizin bir derdine, bu şekilde bir kanunu getir
mekle, çare bulmuş1 olan Sayın Millî Eğitim
Bakanımıza alenen teşekkür ederim.
Yalnız,, arkadaşımızın da temas ettiği gibi,
öğretmenlerin birinci ve ikinci devre okulla
rında vazife yapmaları bakımından, vereceği
ders miktarı ve alacakları ders ücreti bakımın
dan bir fark var. Bu, bir nevi adaletsizliktir.
Şöyle ki; bâzı öğretmenler, liselere tâyin edil
mektedir, Eğitim Enstitüsü mezunudur; bâzı
ları ise hasbelkader ortaokullarda bulunmak
tadırlar. idari vazife de almaktadırlar, mecbu
ren ortaokullarda vazife görmektedirler. Ka
zalarda vazife gören öğretmenler, vilâyetlerde
lisede vazife gören öğretmen arasında bu şekil
de bir fark hâsıl olmaktadır. Benim şahsi gö
rüşüme göre öğretmeklere, bu hizmeti gör
dükleri okullarda değil, mezun oldukları okul
lar derecesine göre ders verdirilmesi, ücret
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verilmesi daha âdilâne olur. Millî Eğitim Ba
kanı, zannederim ki, bunun tadiline her halde
muvafakat ederler. Benim mâruzâtım bundan
ibarettir.
[Hürmetlerimle.
(BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti
yen? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
ivedilik teklifi vardır. İvedilikle görüşül
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul1 -edilmiştir.
(Birinci maddeyi okutuyorum.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yükslek ve orta
dereceli okullar öğretmıenlerinin hajftahk ders
saatleri ile ek ders ücretleri hakkında
kanun tasarısı
MADDE 1. — A) Millî Eğitim Bakanlığı
na bağlı yüksek okullar öğretmenleri maaşları
karşılığı olarak haftada oniki saat ders okut
makla yükümlüdürler.
iBu öğretmenlere, okullarında veya denlgi
okullarda ihtisasları içinde haftada altı saate
kadar ücretle mecburi ek ders verilebilir. Bu
mecburiyet dışında muvafakat ettikleri tak
dirde kendilerine okullarında, dengi veya orta
dereceli resmî ve özel okullarda altı saate ka
dar daha ücretle ek ders verilebilir.
(B) Yüksek dereceli meslek ve teknik okul
ları atelye öğretmenleri maaşları karşılığı ola
rak haftada onaltı saat atelye ve meslek dersi
okutmakla yükümlüdürler.
Bunlara, haftada onaltı saate kadar ücretle
mecburi ek atelye, meslek dersi ve ekzersiz ve
rilebilir.
C) Yüksek dereceli okullar asistanları il
gili ders öğretmeninin muvafakati ve bölüm
öğretmenlerinin kararı ile haftada altı saate
kadar ders okutabilirler. Bunlara, hiçbir okul
da ücretli ek ders verilemez. Ancak yönetme
liklerinde saptanmış bulunan ödevlerine karşı*
lık kendilerine aylıklarından başka her ay iki*
yüz lira verilir.
Bilimsel Özerliği olan ve özel kanunla kuru
lan yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri
ve yardımcıları 'hakkındaki hükümler saklıdır,

— 448 —

M. Meclisi

B:38

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 2. — Lise 'derecesinde bir öğrenim
üzerine en az bir yıllık, her yıllık meslek okulu
öğrenimi üzerine en az ilki yıllık bir meslek öğ
renimi veren öğretim kurumları ve kursları öğ
retmenleri hakkında birinci madde hükümleri
uygulanır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 3. — A) Orta dereceli okulların
ikinci devre genel bilgi ve meslek dersleri öğ
retmenleri maaşları karşılığında ve ihtisasları
içinde haftada (15) birinci devre genel bilgi
ve meslek dersleri öğretmenleri de maaşları kar
şılığında ve ihtisasları içinde (18) saat ders
okutmakla yükümlüdürler.
Bu öğretmenlere okullarında veya dengi
okullarda ihtisasları içinde haftada (6) saate
kadar ücretle mecburi ek ders verilebilir. Bu
mecburiyet dışında muvafakatleri ile okulların
da, resmî ve özel dengi okullarda ikinci devre
öğretmenlerine dokuz, birinci devre öğretmenle
rine altı saate kadar daha ihtisasları içinde üc
retle ek ders ve eksersiz çalışmaları verilebilir.
Birinci devre öğretmenlerinden olup da okut
tukları derslerin tamamı veya çoğu ikinci dev
reden verilenier'in ders sayılarının tesbitinde
ikinci devre öğretmenleri gibi işlem yapılır.
B) Orlta dereceli meslekî ve teknik öğre
tim okulları atelye ve tatbikat öğretmenleri ile
akşam sanat okulları ateyle öğretmenleri, okul
larında veya diğer dengi meslekî ve teknik okul
ve kurslarında maaşlarına karşılık haftada (20)
saat atelye ve meslek dersi okutmakla yüküm
lüdürler.
Bu öğretmenlere ayrıca haftada (20) saate
kadar mecburi, (4) saat de ihtiyari olarak üc
retle ek atelye, meslek dersi ve ekzersiz verile
bilir.
Köy, ilçe ve bölgejkursları öğretmenleri haf
tada (28) saat atelye demi okutmakla yükümlü
tutulurlar.
Bunlara ayrıca haftada
(16) saate kadar
ücretle ek atelye dersi verilebilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Saym Ataöv, buyurun.
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îıHISAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem
arkadaşlar; ortaokullarda ve liselerde ek ders
okutacak olan arkadaşlarımıza, vereceğimiz ders
saati miktarı üzerinde, bu maddede ihtilaflıyım.
Şimdi, bugün, yurdumuzun gerçeklerine. gö
re, liselerdeki dersleri büyük çapta ortaokul öğ
retmenleri kapatmaktadır. Liseler, daha çok bi
liyorsunuz, vilâyet merkezlerindedir, mahrumi
yet bölgelerinden daha çok uzak yerlerdedir.
Tasarının üçüncü maddesi olduğu gibi kabul
edildiği takdirde, liselerde ek ders okutan arka
daşlarımız, aynı okuldan mezun olmuş ortaokul
öğretmeni arkadaşlarımız, mahrumiyet bölgesi
olan Anadolunun en hücra köşesinde, bir orta
okulda ders okutan arkadaşlardan daha büyük
imkânlara sahibolacaklardır. Yani, biz mah.ruımiyete katlanmış, memlekette müşkül şartlar
içerisinde vazife gören Öğretmen arkadaşlarımı
zın aleyhine, bir madde tedvin etmiş oluyoruz.
Bu eşitsizliği kaldırmak yolu da, 18 saatle 15
saati birleştirmektir. Ya bunun ikisini de 18 sa
at olarak kabul etmek veyahut da liseler ve orta
okullarda 15 saate indirmek, yani aradaki 3
saat farkı bertaraf etmek suretiyle, bir meslek
camiasında ikilik doğmasını önlemektir.
Hepiniz şuna inanmışsmızdır ki; öğretmen ar
kadaşlarımız bütün Parlâmento Üyelerimizi, bu
tasarı komisyonlarda görüşüldüğü günden beri,
devamlı ikaz etmektedirler. Onların ikaz mek
tuplarındaki gerçekler realitelere uygundur.
Çünkü, biliyorsunuz, aynı okuldan mezun olmuş,
fakat birini kader bir şehire intikal ettirmiş,
birini de meselâ, bir nahiyeye veya bir kazaya
göndermiş. Kazada çalışan arkadaşımız, şu ka
nuna göre mahrumiyet bölgesinde çalıştığı için
daha çok himaye edilmesi lâzımken, ona şehirde
çalışan ve içtimaî imkânları, sosyal imkânları
daha müsait olan yerlerde çalışan arkadaşları
mıza nisbetle, üç saatlik bir mağduriyet tahmil
ediyoruz. Ben, Yüksek Meclisin bu konu üze
rinde duracağını ve Kiyasete takdim edeceğimiz
bir takriri kabul buyurup, liselerde ve ortaokul
larda ek ders okutan arkadaşlarımızın arasında
ki tefriki bertaraf ederek bunun ikisini de aynı
vasata eriştireceğini tahmin ediyorum. Muhte
rem Meclis üyelerinin, yapmakta olduğumuz gü
zel bir eserin içerisine, böyle bir ıtefrikin katıl
mamasını temin edeceklerine eminim. Üç saat,
büyük bir malî külfet yüklem'iyeceği için, bu-
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nım da kabul edilerek, ortaokullarda ders veren
öğretimenlerin bir prosüdüre tâbi tutulması hu
susunda Yüksek Meclisin dikkatini çeker ve ve
receğimiz takrire iştirakinizi rica ederim. Hür
metlerimle..
BAŞKAN — Kâmil inal.
KÂMIİL İNAL ((Bolu) — Muhterem arka
daşlar, benden evvel konuşan arkadaşlar, haki
katen burada bir ayrılığa işaret ettiler. Orta
dereceli okulların birine i yahut ikinci devre
sinde çalışan arkadaşlar, yani birinci devre
ortaokul, ikinci devre lisede çalışan arkadaş
lar', menşe bakımından aynı okuldan mezun ar'kadaşl ardı r. M'eıs'ei â, eğitim
enstitüsünden
mezun olan mir arkadaş, edebiyattan veya fen
gru/pundan 'mezun mlan Ibir arkadaş kura çelkmişlerdir. Birisi Ağrı vilâyetindeki liseye, birisi
de Ağrı'nın kazasmdaki lortaokula düşmüşler.
dir. Bunlar aynı sene, ayuı branş öğretmenle
ridir. Fakat birisi malhruımiyet böl'g etsin delk i
arkadaştır, ona daha fazla yük veriyoruz. (Jteki Ibir vilâyet merkezindedir, ona da!ha az yülk
ta'h'mil ediyoruz ve ders ücretlerini de ona da
ha fazla. VerdirilyV)ııız. Eğer, hakikaten 'men
şeleri bakımından, biri üniversite mezunu, biri
yükseik o'kul talhsili yapmış atkadaş olup da ay
nilik yapsak, o uzaman, olur. Buradaki, ü(;ünciii
madd.ed'e, (birinci devre, ikinci devre öğretmen
leri diye ayırmadan, eğer öğretlmen iih'tiyaci'mız
varsa ki, (buna kaanliz ikisini de, 1)enden ev
vel konuşan arkadaşımız gibi, 18 veya 15 ya
palım. İkisini !bir araya getirelim. Yani, illâ
İS veya 15 e indirmek fe'klifim yo'ktur. kanaa
timce, 15 i 18 yapalım, yalhut 18 ,i 'onunla bir
leştirerek, 15 yapalım daha uysun olur. Öğ
retmen arkadaşlar arasında ikilik yaratırınız.
Bunun ha'k'kmda da bir önerge
veriyorum.
Müspet, karşılanmasını
saygılarımla arz ede
rim. ITü milletlerimle.
UAŞKA'ıY — Buyurun. Sayın Ulusloy.
YUSUF UI.USOY (Sakarya) — Değerli
arkadaşlarım, Millî Eğitimin, eunk önemdi bir
derdine deva bulmak amıaicı ile 'gelen Jbu ka
nun tasarısının bir, iki maddesinin, 'Büyük
Meclisin alâkasına, ,mü'za.herıetine ve 'bil'hassa
ilgisine mâruz kalmış olmasından dolayı, öm
rünü Türk çocuklarının tâlim ve terbiyesine
hasreden bir insan .sı fa tiyi e, gurur ve ba'htiyarbk duydu'm. P>u bakımdan, Büyük Mecli
sin co'k mulbterem üVelerime, meslektaşlari'm
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adına, nâçiz şahsım adına,
etim ek isterim.

teşıek'kürlerimi arz

Anca.k, burada sırası gelen üçüncü madde
de, maarif camiasını ikiye ayıran ıbir nokta
nın ınevcuıdolduğunu, bilhassa tebarüz eltitinmek
'isterim. Millî •eğitim Ibir küldür. Hiçbir şuIbesiyle, hiçlbir dalı ile ayrılık kaıbııl etmez. Hu
susiyle, 'orta dereceli o'kullarda ders okutan
arltadaşları'mızm .rnenşe birliğini de Ihesalba katacaık. olursak; yıllarca orta dereceli okulların
'bir çoğunda müdürlük yapan ve bunun tatbi
katına bizzat şahidolan bir arkadaşınız olarak
arz edeyim ki; bu, hem idarecileri, hem de
'îneıslekdaışları >ç«>lk zfor duruma düşüren 'bir
madde olacaktır. Bunu önlemek için bir te<klifim vâki -olacaktır. Tc'lclifimİz iltifat görür
se, meslekdaşlanmnz arasında meydana gelen
ikilik, h'em 'ortadan kalkar, Ibem de idareciler
'huzur ve rahat içinde ders verir. Bu suretle,
memleketin istediği, öğretmen arkadaşlarımı
zın birliği ve alhengi de temin edilmiş olur.
Diğer taraftan, bunun b i r müşkülâtı da'ha var,
arz edeyim : Yüksek öğretmen okulundan me
zun olan bir hanım kızımız veya gencimiz, her
'hangi ıbir yere gidiyor. Sadece bir loılaokul
yar. Deniyor ki, «sen ortaokulda 'hocasın» Haflada kaç saat ders o'kuta'ca.k, bu arkadaşımn'z?
18 saat, ders. Eğer, lisesi olan 'bir yere öğnet
im en olaraik gitse idi, orada okutacağı ders
saati ihaftada 15 saat alacaktı. Şimdi, Ibir tâ
yinin veya 'bir kuranın meydana getirdiği ibu
haksızlığı telâfi için, arkadaşlar, mienşeleri da
hi nazarı itibara alın'ma'ksızm, «illâ sen filân
müessesede, filân saat, ders okutmakla yüküm
lüsün.» demek, bilmiyorum, adalet ve nasafet
kaidelerine ulyan bir hüküm olur mu, olmaz
mı*? Bunu takdirinize arz ederim.
Saniyen, bir arkadaşımı izin Ibir lisede ders
gördüğünü kaüul edelim. Menşeleri tıpa tıp
(birbirinin aynıdır, öyle hır lise kaıbııl ediniz
ki; memleik etim izde bu nevi liseler pek çok
t u r ; bültiün öğretmenleri, aynı menşeden in
sanlardır. Müdürsünüz, ibumlar içerisindıe naısıl bir tercilh yapacaksınız ? Kimi, k'ime terle ih
edece'ksiniz 1 Bu balcımdan, arkadaşlar içerisin
de, evVelâ meslelkdaşlar arasında, 'birbirlerine
karşı, saniyen meslekdaşlar arasından idareye
karşı birtakım reaksiyonların olacağı, yavrula
rımı zı. yetişti rme'kl e raükıellef olan bu arkadaş-
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larımıızın, her şeyden önce, memleket içerisinde,
'bulundulkları eâmiia içerisinde, bir huzur orga
nı olması gerekirken, huzursuzlukla karfşı kar
şıya ıgelecskleri laşilkârdır.
Bu balkımdan, ibıı 'maddenin, vâki olacak tâ
dil teklif imiz dairesinde, seyyanen orta dere
celi okulların, ilkokul, 'ortaokul, sanat ensitiltüsü, imam-Ihaıtip okulu, öğretmen okulu kaydı
aranımaksıam, Jıepısıinde birinci ve ikinci deıvrede 1<5 saat ders okutuHması suretiyle, teklifim'kin kalbule mazhar oknası hususunda alâka
nızı istifham ederim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Ali Dizman, buyurunuz.
ALİ DÎZMAN (Tokat) — Mulhterem arka
daşlarımı, eıvtvel'â Ibulgün dağıtılmış ibulunan;
Eğitim ödeneği kanun tasarısı ile bu kanunun
lyakm mlünasetbeti 'olması dolayıısiyle, her üki«inin aynı anda kanunlaşalbil'mesıni temin edeıbilmek üzere, Sayın Bakanın veya komisyonun
bu taraşının akabinde, öiblür Itasarmm da görü
şülmesini temin edecek tedbirleri almasını rica
edetftoı.
Esas, 3 ncü maddeye gelince; pek muhte
rem öğretmen arkadaşlarımız aynı menşeden
geldikleri halde, talih veya tesadüf eseri, lise
ve ortaokullarda öğretmenlik yapacaklar. Du
rumu arkadaşlar izah ettiler, ben fazla bir şey
ilâve etmiyeceğim. Bu konuda mektuplar var.
Bunları okumak isterdim ama, mevzu aydın
landığı için lüzum görmemekteyim. Yalnız, arka
daşların 18 saatin 15 saata indirilmesi veya 15
saatm 18 saata çıkarılması yolu ile birliğin sağ
lanması teklifleri zannederim bâzı müşkülât
gösterecektir. 18 saata çıkarmak, bugüne ka
dar .15 saat üzerinden fazla ders ücreti almış
öğretmenlerin, alışageldikleri ve hakkı mükte
sep gibi bir duruma gelen üç saatlerinin yok
edilmesi elemek olacaktır. Hepsini 15 saate in
dirmekle zaten, beş liradan on liraya yükseltil
mek sureti ile Hazineye hatırı sayılır bir mâli
yük yüklenmiştir, bunun üzerine bir de üç sasati ilâve etmekle bu yükün altından kalkıl
maz bir duruma girilebilir.
Bu itibarla, ben her ikisi için de onyedi saat
olarak kabulünü teklif etmekteyim. Böylece,
ortaokullarda 18 saat ders verecek büyük bir
kütlenin yükü bir saat indirilmek suretiyle onyediye indirilmiş olur. Mâli yükü hafifler, ö b ü r
taraftan da 15 saat okutan, fakat miktarı az
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olan grupunki de onyedi saate çıkarılmak su
retiyle, neticede mâli yük bakımından bir de
ğişiklik husule gelmez.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Remzi Şenel.
REMZÎ ŞENEL
(Denizli) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, bugün orta tedri
satta ders okutan arkadaşlar, muhtelif kay
naklardan buralara tâyin edilmektedirler. Şöy
le ki; bunların bir kısmı eğitim enstitülerimiz
den mezun olarak bu kademelerde vazife al
maktadırlar. Bir kısmı yüksek okullardan me
zun olarak, bir kısmı da fakültelerden mezun
olarak, bu kademelerde vazife almaktadırlar.
Benden evvel konuşan arkadaşlarım, bu tedri
sat okullarındaki ders saatlerinin sayısı üzerin
de etraflı izahatta bulundular. Kanunun 3 ncü
maddesiyle, bir kere orta öğretim öğretmenleri
arasında bir ikilik yahutta bir ayırma durumu
meydana gelmekte ve yine bu madde ile, Ana
dolu'da, şehirlerde ve kasabalarda vazife gören
arkadaşlar arasında, âdil bir görüş vaz'edilmiş ol
mamaktadır. Şöyle ki arkadaşlar; iki öğretmen
den birisi kura çekerek, Anadolunun her hangi
bir kasabasında, meselâ Hakkâri'ye tâyin edili
yor; aynı sıra arkadaşı olan diğer arkadaşı
da yine kura çekerek bir öğretmen okuluna
tâyin ediliyor. Şimdi bu iki arkadaştan öğret
men okuluna tâyin edilen arkadaş daha avan
tajlı durumdadır. Zira, öğretmen okulları yat
ma yeme, içme, barınma bakımından, Hakkâri'
deki veya Şavşat'taki ortaokula nisbetle daha
çok avantajlı
durumdadır. Cfariptir ki; biz
Hakkâri'ye veya Şavşat'a tâyin ettiğimiz öğ
retmen arkadaşa «siz altı saat ders ücreti ala
caksınız» diyoruz. Onun sıra arkadaşı olan, ve
öğretmen Okuluna tâyin edilen arkadaşa da
dokuz saat ders ücreti veriyoruz, yani, Öğret
men Okuluna tâyin edilen arkadaşa, diğerine
nazaran, üç saat daha fazla avantaj
tanımış
oluyoruz. Bu ise, iki arkadaş arasında bir eşit
sizlik oluyor. Ayrıca, Muhterem arkadaşlar,
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun
olan 1)ir kızımız, öğretmenlik istiyor. Mezun.
olduğu zaman Hadım kazasının kaymakamı ile
evleniyor.
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden me
zun olan bu bayan arkadaş, mecburen evlilik
dolayısiyle Hadım'da vazife alıyor. Bu öğret-
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men arkadaşın beyi Hadım'da diye, illâ ona 18
saat ders okutmak mecburiyeti koyuyoruz. O
bakımdan da kanunun bu maddesi adaletli ol
muyor. Bütün bu adaletsizlikleri
düzeltmek
için, diğer arkadaşlarımın verdiği gibi, bende
niz de bir önerge takdim ediyorum; lütfen ilti
fat buyurmanızı rica ederim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Vahap Kışoğlu, buyu
runun.
VAHAP KIŞOĞLU (Tunceli) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; konuyu izah etme
den evvel, konunun esprisi üzerinde durmak
isterim. Konunun esprisi şudur: Ders ücretleri
5 liradan 10 liraya çıkartılmaktadır. Yani mev
cut statü muhafaza edilecek ve ders ücretleri
saati, 5 liradan 10 liraya çıkartılacaktır. Kanu
nun esprisi budur. Yoksa mevcut statüyü boz
mak için bir kanun hazırlanmamıştır. Ayrıca
senelerden beri devam eden bu gidiş - geliş
güzel tanzim edilmemiştir. İlk mekteplerde,
bilirsiniz ki, mektep açılınca, öğretmenin va
zifesi başlar. Ne zamana kadar devam eder?
Mektep kapanmcaya kadar. Ondan sonra, öğ
retmenin
vazifesi bitmiştir. Ortaokullarda
mektebin açılması ile başlar, mektep bitince,
öğretmenin vazifesi bitmemiştir, öğretmen,
ders hazırlamak mecburiyetindedir. Şu halde
bu taksim, şuna göre ayarlanmıştır, öğret
menin çalışma saatine göre hazırlanmıştır. Li
selerde bu çalışma saatleri daha uzundur. Da
ha uzun saatler çalışmak mecburiyetindedir
ler. Üniversitelerde ise, bu çalışma saatleri
daha fazladır. Bunun için yüksek okullarda 12
saat, liselerde 16 saat, ortaokullarda 18 saat
ders konulmuştur. Sebebi budur. Y|oksa, fa
külteden mıezun olan arkadaş ortaokula tâyin
edilmiş, orada 18 saat okutuyor. Elbette 18
saat okutacak. Çünkü, orada çalışacağı zaman
azdır. Liseler mevzuunda, bunu müdafaa eden
arkadaşlarıma sormak isterim; lütfetsinler, or
taokul birinci sınıfta mı, yoksa lise son sınıfta
ımı ders okutmak daha kolaydır? Lise fen şu
besini okutan arkadaşımıza mı ders hazırlama
müddeti daha fazla lâzımdır, yoksa ortaokul
3 ncü sınıfını okutan arkadaşımıza mı? Demekki, ders saatleri çalışma süresine göre ayar
lanmıştır, gelişigüzel ayarlanmamıştır.
Ayrıca, burada idarecilik yapmış olan arka
daşlarımız var, çok iyi bilirler. Gazi Terbiye
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Enstitüsünden mezun olan arkadaşlar, lisede
ders verdikleri »aman, branş dışı okuturlar.
Ben, 15 sene idarecilik yapmış bir arkadaşını
zım. Gazi Terbiye Enstitüsünün Türkçe - Ede
biyat bölümünden mezun olan bir arkadaşa
lisede ders verdiğiniz zaman, .arkadaş «okutamam» der, «ben edebiyat okutamam» der, «ben
Türkçe öğretmeniyim!» der. «Okutursam, branş
harici okuturum, fazla ücret alırım.» der.
•Şimdi, eğer arkadaşlarımın söyledikleri şekil
de 18 saat, yahut 1!5 saat üzerine ayarlanırsa,
peşinen arz edeyim ki, liselerde bir keşmekeş
bağlıyacaktır. Gazi Terbiye
Enstitüsünden
mezun olan bir tek arkadaş bulamıyacaksmız
ki, lisede ders versin. Çünkü, arkadaş fazla
çalışmak istemiyecektir. Yalnız, .arkadaşlardan
şunu sormak isterim :
Daima öğretmenlerin lehine avantaj kaydet
mek isterken, niçin müktesep bir hakkı olan, fa
külte mezunlarına verilmiş bu müktesep hakkı 18
saate çıkarmak isterler? Fakülte mezunu lise ho
caları, protokola göre fakülte mezunudurlar. Ama
bugün hoca bulunmadığı için, Ga,zi Terbiyeden
mezun olan arkadaşlar liselerde ders vermektedir
ler. Mesele budur. Aradaki fark da budur. İs
tirhamım, muhterem arkadaşlarım, bir kanun tan
zim edilirken, bu kanunun tatbikatında asla ak
saklıklar meydan vermemektedir. Böyle bir ka
nun çıkarsa, göreceksiniz ki, hiçbir lisede, Gazi
Eğitim Enstitüsü mezunu olan arkadaşlar ders
okutmıyacaklardır. İstirhamım, bu metni oldu
ğu şekilde kabul etmenizdir. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Şükrü Koç, Ba
kanın takaddüm hakkı olduğunu her halde unut
tunuz.
MILL EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÜKTEM (Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, tasarı
nın üçüncü madesi üzerinde söz alan arkadaşları
mızın mühim bir kısmı, bu üçüncü maddenin
öğretmenler arasında farklılık yarattı, binaena
leyh, âdil olmadı gibi bir düşünce ileri sürdüler.
Aynı menşede olduğu halde, ortanın birinci ve
ikinci devresinde olduklarına göre, bu farklılık
lara mâruz kalmaları doğru değildir, dediler.
Halbuki, konuşan arkadaşlarımızın büyük bir kıs
mının eski Öğretmen olduğunu zannediyorum.
Bu güzide arkadaşlarımın, bu farklılığın ada
letle ilgisi olan bir konu olmadığını bunun niha
yet, görülen vazifenin niteliğinden ileri geldiği-
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hi ve bu devrelerde görev alan arkadaşlarımızın,
ister istemez farklı menşelerden geldiğini unu
tur göründüler. Eğitim Bakanlığı Teşkilât Ka
nununun, 789 sayılı Kanunun 7 nci maddesi,
Yüksek öğretmen Okulu mezunlarının lise hocası
olarak vazife göreceklerini tasrih eder. Ortaokul
hocaları için de, eğitim enstitüleri bu hizmeti
görmektedir. Üniversite mezunu bir kısım arka
daşlarımız ortaokul hocalığı yapmaktadırlar; bu
doğrudur. Yalnız bu şundan ileri gelmektedir.
Bugün ortaokullarda vazife almış bulunan üni
versite mezunlarının % 90 ı, kendi istekleri ve
arzuları ile ortaokullarda vazife almaktadırlar.
Bir defa bu arkadaşlar, daha ziyade kendi iste
dikleri yerlerde vazife istiyorlar. Kendilerine
verilen vazifeyi, uzak olursa, kabul etmiyorlar.
Demin muhterem arkadaşımın gösterdiği misal,
evlilik hâli dolayısiyledir; evlenerek gidiyor, ora
da vazife görüyor. O, bu kaydın içine girmez.
Şimdi, bendeniz dedim ki, bu, vazifenin niteliğin
den geliyor. Müsaade buyurulursa, bugünkü ka
demelerin, ders saati durumunda olduğu kadar
ücretlerde de farklılığını arz edeyim. Bir ilkokul
hocası haftada 24 saat ders verir. Bugün için de,
yine ortaokul hocalarının lise hocalarından daha
fazla ders saati vardır. Yüksek okullarımızdaki
öğretmenler oniki saat ders verirler. Üniversite
hocaları da haftada bir saatten, âzami beş saate
kadar ders vermektedirler. Demek ki, bu aslında,
kademelerin bünyesinden gelen bir icaptır. Der
sin önemi, bunun gerektirdiği hazırlık, bu kadar
farklılığı tabiî kılmaktadır. Şayet bu farkı kal
dırırsanız, hiç şüphesiz eğitimin kıymetini zedele
miş olursunuz. Bu, adaletsizlik değil, kademele
rin bünyesinden gelen bir zaruret dolayısiyledir;
bir kısım okullarımız da fazla ders saatine müte
hammildir. Ama orta öğretimin birinci ve ikin
ci devresindeki fark zarureti dolayısiyle, elbette
lise hocası, dersini hazırlamak için daha fazla sa
at koymak mecburiyetindedir. Ayrıca ders süre
si zamanında da daha fazla yorgunluğa mâruz
kalmaktadır. Bu farkı hesaba katmadan bunla
rı birleştirirsek, o zaman gerçekten muhterem
arkadaşlarımın hizmet etmek istedikleri cazip ha
le gelme unsuru büyük ölçüde zedelenmiş olur.
Bugün muhterem arkadaşlarım, Eğitim Bakanlı
ğının en büyük sıkıntısı, lise hocası bulamamak
tır. Asıl öğretmen olarak, yüz ortaokul öğretmeni
ihtiyacına mukabil 48 öğretmenimiz vardır. Yüz
lise öğretmeni ihtiyacımıza mukabil 32 öğretmen
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vardır. Şimdi eğer bu farkı ortadan kaldırırsa
nız, arada yarışmaya lüzum olmıyacağı için, ne
mesleki bakımdan, ne de emek bakımından yarış
maya lüzum olmıyacağı için, liselerde hocalık ar
tık cazip bir unsur olmaktan çıkacak, daha ziya
de işin kolayına kaçacak ve lise öğretmeni olmak
için sarf edilmesi gereken daha büyük gayret, da
ha fazla zaman harcamaya da lüzum kalmıyacak.
O zaman fakülte mezunu olmak lise hocası olmak
için sebep değildir. Ama ne olursa olsun, bu ka
demenin bünyesi, ortaokul hocasına nazaran bir
farklılık doğurmaktadır. Böylece, orta eğitimin
birinci devresi ile lise ikinci devresi arasında
bir fark meydana gelmiştir. Eğer bu zinciri bo
zacak olursanız, bunun reperküsyonları büyük
olacaktır. Kaldı ki, teknik öğretim veya yüksek
öğretime öğretmen olacaktır. Biz maddi unsur
olarak öğretmenlerin sıkıntılarını giderelim,
emeklerini daha feyizli hale getirelim gayreti için
de bulunurken, diğer taraftan, öğretim görevimi
zi korkarım ki, bir ölçüde hırpalamış oluruz.
Muhterem arkadaşlarımın bunu takdir buyura
caklarına inanmak istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şenel.
REMZÎ ŞENEL (Denizli) — Sayın Bakan
okul ve yer misali olarak zatıâlinizden bâzı soru
larda bulunacağım.
Gazi Eğitim Enstitüsünün bir şubesinde ay
nı sırada oturan iki arkadaşa ki, bunlar kur'a
çekilerek tâyin ediliyorlar, kur'a çektirdiniz.
Bir tanesi Hakkâri veya Hozat Ortaokuluna tâ
yin edildi, ikincinin kur'ası Adana öğretmen
Okuluna çıktı. Bu iki arkadaşın şartları eşit mi
dir, değil midir? Elbette ki, Hakkâri'ye giden,
diğerine nazaran daha fazla mahrumiyet içinde
dir. Bunlar aynı derecede mi ders ücreti alma
lıdırlar? Teşvik, rahatlık ve imkân bakımından
aynı durumda mıdırlar? Yoksa, Hakkâri'ye gi
den daha mı az olmalıdır? Lütfen bunların açık
lanmasını rica ediyorum.
MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANI ÎBRAHÎM ÖKTEM (Devamla) — Şimdi efendim, kur'anın ya
rattığı bir durum var, burada. Kaderlilik ve kadersizlik, kur'a sisteminin mevcudoluşundadır.
îsabetli ve beğeneceği bir yeri çekecek adam kaderlidir, mahrumiyet bölgesini çeken adam ka
dersizdir ama, bir defa kur'a sistemi zarureti
mevcudolduğu müddetçe, bu böyle devam edecektir-Kaldı ki, mahrumiyet bölgesinde çalışan
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memurları düşünmek üzere hazırlanmakta bu
lunan Devlet Personel Statüsünde yeni unsur
lar gelmektedir. Bu ayrı bir unsurdur.
REMZÎ ŞENEL (Denizli) — Efendim, bir
sorum daha var. Bundan evvel, ders ücretleri
ödenirken, Anadolu okulları muhtelif bölgelere
ayrılmış idi, A, B, C bölgeleri gibi.. (A) bölge
si birinci derece, (B) bölgesi ikinci derece, (C) '
bölgesi de üçüncü derece olmak üzere mahru
miyet bölgelerine ayrılmıştır. Bu durum öğret
menler arasında memnuniyet yaratmış idi. (A)
bölgesinde bulunan öğretmenler üç lira, (B)
bölgesinde dört lira, (C) bölgesinde olanlar beş
lira ücret alıyorlardı. Bu kanunda da böyle bir
şey düşünülüyor mu? Adaletli olmaz mı?
MÎLLÎ EÖÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM OK
TUM (Bursa) — Demin arz ettiğim sebepten
dolayı düşünmüyoruz. Bu adaletsiz gibi görü
nen ve bölge mahrumiyetinden doğan sıkıntı
ları başka yollardan telâfi etmenin daha âdil
olduğuna kanniim.
BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi var
dır. Yeterlik önergesini okutmadan evvel bir ar
kadaşımıza söz vereceğim.
Buyurun Sayın Uyar. Zaten sıra sizin.
VELÎ UYAR (Yozgat) — Çok muhterem ar
kadaşlarım, kanunun heyeti uımumiyesi üzerin
de boyanda bulunurken, esasen bu maddeye bir
nebze değinmiştim. Sayın Millî Eğitim Balkanı,
bu üçüncü maddedeki bahsettiğim hususlar de
ğiştirildiği takdirde, eğitim sistemimizin zedele
neceğinden bahsettiler. Eğitim sistemimizin ze
deleneceğini düşünen Millî Eğitim Bakanlığı,
öğretmenler arasındaki bu ikilikten dolayı öğ
retmenlerin kırgın ve muğber olacaklarını, mes
leki eri-no karşı bir nevi küskün olacalklarını aca
ba hesaba katmıyorlar mı? Benim şahsi kanaati
me göre, kanunlar, memleket bünyesine, memle
ketin realitelerine uygun olarak hazırlanır ve
öylece çıkarsa, en iyisi o şekildedir. Şimdi bir
tarafla, ortaokullarımız var ki, birçok dersleri
boş geçiyor. Mütaaddit defalar Millî Eğitim Ba
kanlığını ziyaret ediyoruz, aıman ortaokullarımı
za öğretmen verin diye. öbür tarafta, liselerde;
bir kısmın m enstitü mezunu olması dolayısiyle;
öğretmen sıkıntısı ortaokullara nazaran belki
yüzde 50 nisbetindedir, yani düzelmiş vaziyette
dir. Bu vaziyette1 bu şekilde ders ücretlerini ve
ders saatlerini, ayarladığımız takdirde liselerde
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birikmiş olan öğretmenlerimizin bir çokları, ma
dem ki, hafiflik istiyecekler, az çalışmak istiyecekler, o halde ortaokullara kayarlar. Ortaokul
lardaki boş dersler de dolayısiyle telâfi edilmiş
olur; daha iyi değil mi?
Bilhassa mahrumiyet
bölgelerine öğretmen
bulunımıyacak. Çünkü, gitmiyecek. Neden git
sin? Yozgat Lisesi dururken, neden Yozgat'ın
Çrikerek kazasına gitsin? Yozgat Lisesinde otu
rur, Eğitim Enstitüsü mezunu olan bir arkadaş
Yozgat içinde vazife görür; kuş uçmaz kervan
geçmez Çekerek'tc oturmaz. Ne diye gitsin? Ora
da iki tane öğretmen vardır. Beri tarafta 20 ta
ne öğretmen vardır. O halde, menşelerine göre,
ders saatlerini ve ders ücretlerini ayarladığımız
takdirde, mahrumiyet bölgelerine öğretmenler
evvel iy eti e gideceklerdir. O halde, en âdilânesi,
on hakkaniyetlisi bu tekliftir. Lütfen takrirlerin
kabul edilmesini hürmetlerimle arz ederim.
Yüksek Başkanlığa
Mevzu aydınlanmıştır. Konuşmaların yeterli
ğini arz ve teklif ederim.
Edirne
îlhami Ertem
BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde bu
yurun Sayın özmen.
HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem
arkadaşlar, öğretmen mevzuu, memleketimizin
bugün için en önemli bir mevzuudur. Yalnız ar
kadaşlarımızın hazırladıkları şu kanunu ve ken
dilerini hürmetle salâmladıktan ve teşekkür et
tikten sonra bir noktayı da söylemeden geeeımiyeeeğim.
Remzi Şenel arkadaşımızın da hakları vardır.
Biraz müsaade buyurursanız, bölge üzerinde du»ralım. O itibarla, yeterlik önergesini birden ka
bul etmeyin. Hakikaten, mahrumiyet bölgesinde
çalışan bir arkadaşla Ankara'da çalışan arkada
şın ücretleri arasında mutlak fark vardır. Mü
saade buyurun, yeterliği kabul etmeyin, müzake
reye devam edelim.
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde hakkında değiştirge önergeleri vardır,
okutuyorum :
Yıilksftk Başkanlığa
3 ncü maddenin (A) bendinin son fıkrasın-
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daki 1 nei devre öğretmenlerinden olup 2 nci
devrede ders veren öğretmenlerinde 1 nci devre
gibi işlem yapılmasını ve tadilini arz ederim.
Yozgat
Veli Uyar
Yüksek Başkanlığa
3 ncü maddenin ikinci bendinin 'birinci benddeki! gibi aynı olmasının oya konulmasını saygı
larımla arz ederim.
Bolu
Kâmil inal
Yüksek Başkanlığa
Konuşulmakta olan kanun tasarısının, 3 ncü
maddesinin (A) fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
ihsan Ataöv
Remzi Şenel
3 ncü Maddenin (A) fıkrası :
Lise, ortaokul ve dengi okullar ile, iiköğretmen okulları, meslekî ve teknik öğretmen okulla
rının, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenle
ri ihtisasları dâhilinde, haftada 15 saat ders okut
makla yükümlüdürler.
Bunlardan orta dereceli okulların birinci dev
relerinde ders okutan öğretmenlere branşları dâ
hilinde haftada 9 saate kadar, ikinci devrede ders
okutan öğretmenlere branşları dâhilinde haftada
6 saate kadar ücretle ders verilebilir.
Bu mecburiyetler dışında muvafakatleri alın
mak şartı ile birinci devrede ders okutanlara haf
tada 6 saat, ikinci devrede ders okutanlara 9 sa
ate kadar ücretle, ders, ekzersiz ve eğitim faali
yeti verilebilir.
Yüksek Başkanlığa
Konuşulmakta olan kanun tasarısının 3 ncü
maddesinin (A) fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Sakarya
Yusuf Ulusoy
3 ncü maddenin (A) fıkrası :
Lise, ortaokul ve dengi okullarla, ilköğretmen okulları, meslekî ve teknik öğretmen okul
larının genel bilgi ve meslek dersleri öğretmen
leri ihtisasları dâhilinde haftada 15 saat ders
okutmakla mükelleftir
Bunlardan orta dereceli okulların birinci dev
relerinde ders okutan öğretmenlere branşları dâ
hilinde haftada 9 saate kadar, ikinci devrede
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ders okutan öğretmenlere branşları dâhilinde
•haftada 6 saate kadar ücretle ders verebilirle^.
Bu mecburiyetler dışında muvafakatleri
alınmak şartiyle birinci devrede ders okutanlara
haftada 6 saat, ikinci devrede ders okutanlara
9 saate kadar ücretle, ders, eksersiz ve eğitim
faaliyeti verilebilir.
BAŞKAN — Sayın Ulusoy, bundan evvel
okunan önergeyle beraber değil mi? Onda da im
zanız olacak. O halde ötekisine iltihak ediyorsu
nuz ? Öyle mi?
YUSUF ULUSOY (Sakarya) — Aynı, fa
kat birbirimizden habersiziz.
BAŞKAN —• Ayıı ayrı oya koyamıyacağrm.
Ötekinde de imzanız olduğu için onu okutaca
ğım.
Sayın Başkanlığa
3 ncü maddenin (A) bendinin sözlü olarak
arz ettiğim gerekçeye müsteniden aşağıdaki şe
kilde değiştirilımesıini arz ve teklif ederim.
Tokat
Ali Dizman
MADDE 3. — A) orta dereceli okulların
genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri maaş
ları karşılığında ve ihtisasları içinde haftada 17
saat ders okutmakla yükümlüdürler.
Bu öğretmenlere okullarında veya dengi
okullarda ihtisasları için haftada (6.) saate kajdar ücretle mecburi ek ders verilebilir. Bu meciburiyet dışında muvafakatleri ile okullarında,
resmî ve özel dengi okullarda altı saate kadar
daha ihtisasları içinde ücretle ek ders ve ekser
siz çalışmaları verilebilir.
BAŞKAN — Takrirlerin en aykırısı Sayın
Dizman'm. iki saat yukarı, 1 saat aşağı alıp, 17
saat teklif etmektedir. Komisyon katılıyor mu? :
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ N E C l P
MlRKELÂMOĞLU (izmir) — Hayır.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Ali Diz
man arkadaşımızın önergesinin nazara alınması-'
nı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-i
yenler... Kabul edilmemiştir.
Diğer önergelerden, Kâmil inal ve Veli Uyar
arkadaşlarımızın önergelerinin mahiyeti aynı.
ikisi de 18 saate alınmasını istiyor, öyle değil mi
efendim?
VELİ UYAR (Yozgat) — Benimki 18 saat.
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KÂMİL İNAL (Bolu) — Benim önergem 15
saati istihdaf ediyor.
BAŞKAN — O halde, ayrı ayrı okutacağım.
(Yozgat Milletvekili Veli Uyar'ın önergesi
tekrar okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECİP
MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Sayın
Yeli Uyar arkadaşımızın önergesinin dikkate
alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kalbul edilmemiştir.
(Bolu Milletvekili Kâmil İnal'ın önergesi tek
rar okundu.)
BAŞKAN — Sayın Kâmil İnal'ın önergesine
Komisyon katılıyor mu?
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECİP
MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Kâmil
İnal arkadaşımızın önergesinin nazara alınması
nı oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir.
Şimdi, Yusuf Ulusoy arkadaşımız da ayrı bir
önerge vermiş bulunuyor. Diğer önergeyle bu
önergenin mahiyetleri aynıdır.
Tekrar okutuyorum.
(Denizli Milletvekilli Remzi Şenel ve Antalya
Milletvekili İhsan Ataöv'ün önergesi tekrar okun
du.)
BAŞKAN — Yusuf Ulusoy arkadaşımız da
buna katıldılar.
Komisyon katılıyor mu efen'dim?.. Buyurun,
izah edin efendim.
Sayın Ülkü, siz Bütçe Komisyonundan mısı
nız?
MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Hayır efendim,
Millî Eğitim Komisyonundan.
BAŞKAN — Bütçe Komisyonunun cevap
vermesi lâzım efendim.
MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, Millî Eği
tim Komisyonunda bu teklif ve tasarı ayrı ayrı
görüşülmüştür.
BAŞKAN — Efendim, Millî Eğitim Komis
yonu olarak tasarıya katılmıyacağmızı veya
katıldığımızın sebebini siz de söyleyiniz, madem
ki geldiniz. Son olarak Bütçe Komisyonuna
söz yereceğim.
İ '
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Arz edeceğim.
Teklif ilk defa görüşüldüğü zaman, şimdi
takrir vermiş olan arkadaşlarımızın noiktai na
zarları istikametinde Millî Eğitim Komisyonun
da bir netice tebellür etmişti. Yani, orta ve
lisede ders okutan öğretmenlerin 15 saat üze
rinden ücret alsınlar neticesine varılmıştı. Fa
kat, bu teklif bütçeye gittikten sonra, Hükümet
yeni bir tasarı getirdi. Şimdi tasarıda gördü
ğünüz şekilde 15 - 18 saat kabul ediliyordu.
Uzun müzakereler sonunda, malî külfetler mevzubahsolduğu için, pek güç şartlar içinde, bel
ki 7 - 8 celse talik suretiyle, bugünkü sunulan
tasarı hakkında az bir ekseriyetle karar alındı.
Sayın Bakan ve 'arkadaşlarımız konuştular;
külfetten bahsettiler. Her iki tarafında ayrı
ayrı külfetleri, ayrı ayrı ihtiyaçları ve fazla üc
rete müstahak oldukları taraflar vardır. Biz, Ko
misyon adına şu veya bu şekilde bir şey söyliyecek durumda değiliz. Zira iki karar vardır.
Bu ikisinin hangisinin lehinde, hangisinin aley
hinde olduğumuzu ifade edecek durumda de
ğiliz. Durumu Yüksek Heyetin takdirine bıra
kıyoruz. (Gürültüler)
'BAŞKAN — Efendim, önerge hakkında fi
kirlerini söylüyorlar. («Yanlışlık var» sesleri)
Efendim, Bütçe Komisyonu önergeye katılı
yor mu, katılmıyor mu? Bunu kürsüden ifade
etmeleri için d;avet ediyorum, yerinden söyler
se anlaşılmaz belki.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECİP
MtRKELÂMOĞLU (İzmir) — Arkadaşlar, bu
konu Millî Eğitim Komisyonunda da, şimdi hu
zurunuza geldiği gibi, tesb'it edilmiştir; 15 - 18
ders saati olarak.
Bütçe Komisyonunun görüşünü arz etmek
isterim: Bu, teknik bir konudur. (Burada her
şey konuşuldu, görüşüldü. Yalnız, muhterem
arkadaşlar, teklif edilen şekil kabul edilirse
ifade ettiği malî portenin dışında munzam ola
rak 14 - 15 milyon liralık yeni bir külfetin büt
çeye tahmil olacağını saygılarımla arz eder ve
bunun kabul edilmemesini rica 'ederim.
BAŞKAN — Efendim Komisyon, arkadaş
larımızın müşterek teklifine katılmıyor.
' Teklifin nazara alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
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Komisyon filhal-iştirak ediyor mu?
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NECÎP
MİRKELÂMOĞLU (İzmir) Hayır.
BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak etme
dikleri için Komisyona verilmiştir.
Muhterem arkadaşlar, aldığınız bir 'karar
gereğince saat 16,00 da protokol icabı sözlü
sorulara bağlıyacağız.
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Sayın Fethi Ülkü'nün bir önergeleri vardır;
tasarıya devam edelim diyorlar. Fakat, aldı
ğımız ıbu karar kesindir. Onun için, gelecek
Birleşimde tasarıya devam edeceğiz.
Sözlü sorulara geçiyoruz.
Gündemin 5 nci maddesindeki açık oylamaya
katılmamış arkadaşımız var mı? Yok. Oylama
işlemi bitmiştir.

5. — SORULAR VE CEVAPLAR
A - SÖZLÜ SORULAR
BAŞKAN — Sözlü sorulara geçiyoruz.
- 1. '— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615)
BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu? Burada.
Adalet Bakanı? Burada. İçişleri Bakanı? Yok.
Yalnız Adalet Bakanı kâfi midir Sayın Girit
lioğlu?

VE

CEVAPLARI

tarafından cevaplandırılması için
saygılarımla rica ederim.
Fahir
Edirne

delâletlerinizi
25 . 3 . 1963
Giritlioğlu
Milletvekili

Her Bakanlığın bünyesi içerisinde; bir ba
kımdan lüzumsuz olara'k mükerrer şekilde ya
tırımların yapıldığını, şahsi imkânlarım derece
sinde, tesbit ve müşahade etmiş bulunmaktayım.

Fikrimi açıklamak için tbir misalle iktifa
edeceğim. Eski isimi ile, Silâh fabrikaları Millî
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Asıl ; Savunma Bakanlığının bünyesi içerisinden ahlâzım olan, İçişleri Bakanıdır, («birazdan ge- , naraJk bir İktisadi Devlet Teşekkülü haline so
leeeik» sesleri)
I kulmuş ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kuru
I
mu meydana gelmiştir.
BAŞKAN — Peki, o gelinceye kadar ikinci
Kurumun bünyesinde mevcut Millî Savunma
soruya geçelim.
ihtiyacı ile ilgili tesisleri muhafaza mecburiyeti
2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'- \
vardır. Ve Millî Savunma ihtiyacını, diğer işleri
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer
ne tekaddümen ele ıalmak zaruretindedir. Ve
olarak kurulan tesislere dair soru önergesi ve
bu hukukî bünyesi ile, Millî Savunma Bakanlı
Sanayi Bakanı Muammer Erten'in sözlü cevabı ' ğı tarafından verilecek hizmetlerin emrinde de
mektir.
(6/616)
BAŞKAN — Sanayi Bakanı (burada. Girit
lioğlu burada sorularını okutuyorum. (Bu ara
da bâzı ımilletvekilleri komisyon sıralarında
toplandılar) Arkadaşlarımızın, yerlerine otur
maları mecburdur; İhsan Bey.
25 . 3 . 1963

özi
»zu Muhtelif bakanlıklar tarafından
meydana getirilen mükerrer 'tesis
ler Hk. Sanayi Bakanlığından söz
lü soru. .
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sözlü sorumun Sanayi Bakanlığı

Böyle olmasına rağmen ; Millî Savunma Ba
kanlığı, kendi ihtiyacını karşılamak üzere,
•müstakil sınai müesseseleri meydana getirmek
yoluna gitmiş ve ibinnetice, mükerrer tesisler
meydana ıgeLmiştir.
Acaba mükerrer tesislerin bir çok teşekkül
ler tarafından meydana getirildiğini, Sanayi
Bakanlığı da, 'tesbit etmiş midir?
Şayet tesbit etmişse mâni olmak için ne
gibi tedbirler düşünmüştür?.
Beş Yıllık Kalkınma 'Plânının kapsadığı sınai
tesisleri için dışardan ve içerden tedarik edile-r
cek makina ve aletlerin bu suretle mükerrer ve
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lüzumsuz tesisler için sarfedilnıek tehlikesi var
mıdır1? Ve bu mükerrer sarfiyatın neticesinde,
Plânın hedef ittihaz ettiği randımanın alınmıyaeağı hakikati karşısında, S-anayi Bakanlığı ne
gibi tedbirler düşünmektedir 1 ?.
BAŞKAN — Buyurun Sanayi Bakanı Sayın
Muammer Erten,
SANAYİİ BAKANI MUAMMER ERTEN
(Manisa) — Sayın Giritlioğlu'nuıı sualine ce
vap arz edeceğim. Filhakika, şimdiye kadar
muhtelif dairelerde aynı fonksiyonu gören,
aynı vazifeyi yapan birçok mükerrer kuruluş'lar olduğu bir vakıadır. Ancak, plânlı devreye
girdikten sonra, bu gibi kuruluşlardan kaçın
mak için, Plânlama Teşkilâtı ile birlikte, ge
niş bir çalışma mevcuttur. Bundan sonra bu
gibi kuruluşları önlemek için çalşılmaktadır.
Bilhassa son kuruluşta, Enerji Bakanlığının
bilhassa enerji sahasında bu gibi mükerrer
kuruluşları önlemek için bir müessese olarak
kurulduğunu misal olarak vermek mümkün
dür. Soruda bahsedilen misalde ele alınmış
olan, Makin.a - Kimya Endüstrisi Kurumu
tesisleri ile Millî Savunma Bakanlığının mü
masil tesisleri arasında da halihazırda bir mükerrhiik mevcut değildir. Millî Savunma Ba
kanlığı, iktisadi Devlet Teşekkülü haline in
kılâp ettikten sonra Makin a - Kimya Kurumu
na devrettiği fabrikalardan hiçbirisinin bir
benzerini kendi bünyesi içinde kurmuş değil
dir. Yalnız, Ordumuzaın elinde bulunan, cins
ve nevileri yıldan yıla tenevvü kazanan harb
.ara.'ç ve gereçlerinin sırf bakım ve onarımını
bizzat yapmak gayesiyle bu bakanlığın bünye
sinde bâzı tesislerin kurulmuş olm.ası tabiîdir.
'Bu da Ordumuzun iç bünyesini alâkadar eden
bir husustur. Bunlarda da mükerrerlik mahi
yeti düşünülemez.
(Evvelce bu gibi işleri yapan ve bilâhara
Makina ve Kimya Kurumuna devredilmiş bu
lunan Ankara. Silâh Fabrikası ise halen baş
ka çeşit mamuller yapmakta, silâhtan maada
barakalar, vagonet, sondaj makinaları, ziraat
aletleri ve parçaları imal etmektedir. Hürmet
lerimle.
BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu,
FAHİR 'CTÎRJJTUÎOĞLÜ (Edirne) — Sayın
Balkanın, meselenin dhemımiyet'ini kabul eder
şekildeki 'beyanatı ben'i çok memnun eitıti.
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Türkiye'nin başlıca dertlerinden bir tanesine
Sanayi Balkanının parmak basması, hakikaten
işlerin tashıilh edileceğinin delilini teşkil eder.
Ancak bizzat sözlü soru'mda .misal olsun diye,
Millî Müdafaa Vekâletinden Ibir örnek vermişıtim. Sanayi Bakanı, aynı örnek -üzerinde
Ibenimle hemifikir olmadığını söylediler; böyle
ce, tatbikatta birtakım aksaklıkların
olduğu
yolundaki 'benim iddiamın, Bakanlık tarafın
dan anlaşılmadığı, veya kabul edilmediği giib'i
'bir kanaat bende hâsıl oldu. Bunun için, ay
nı misal üzerinde durmaya ve Yüksek Heyeti
niz karşısında meseleyi etraflıca şerb eit'meye
mecburunu. Belki bu suretle, : gerek plân tat-<
bikatmı ve gerekse Sanayi Bakanlıığı'mızın fta'tbikaltını daha faydalı bir şekle koymak imkâ
nım sağlamı'ş loluruiz.
Muihtere'm arkadaşlarım, mükerrer tesisat,
Türkiye'nin eskiden beri ana dertlerindendir.
Bunu her bal i ile görmemiz kabildir. Bir şeh
re gideriz, bizimle birlikte giden, çeşitli muIhalbere tellerini görürüz. (Bir tanesi .orman teş
kilâtına aittir, bir tanesi Devlet Dömiryiolları
na. aittir, ibir tanesi jandarma teşkilâtına ait
tir, bir tanesi PTT ye aittir. Hulâsa; bu su
retle mükerrer tesisatın daima göz önünde du
ran bir misalini vermiş oluyorum. Devlet dai
relerinde bunun pek çok misali vardır. Plân
lamanın asıl gaıyelsi de mükerrer tessiatı .müm
kün olduğu kadar as'gari hadde indirmek, şikâıyetleri mümkün olduğu kadar azaltımak ol
sa gerek. Mükerrer tesisatın, iher bünyede ya
şadığı misalini sözlü s'orulmida ela temas ettiğim
veçlhile, Millî Savunma Bakanlığından alıy'orulm. Makina Kimıya Endüstrisi Kurumu, İk
tisadi Devlet Teşekkülü haline gelmıeden eVveil,
eslki ismi, Askerî Fabrikalar idi ve Millî Sa'vunma Bakanlığının ihtiyaçlarını büyük çapta
Ura. müessese glörürdü. Bir kanunla, Askerî Fab
rikalar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
(haline ıgeldiklten Sonra, Millî Savunmaya ka
pılarını kapamış değildir. Eski tesislerini mu
hafaza edecek ve Millî Savunmanın ilhti'yaçla
rını yine cevaplandıracaktır. Bu, kanunu
malhsusunda yazılıdır. Böyle olmakla beraber,
bugün, Millî Savunmanın elinde Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurulmunun imkanlarına
yakın derec'ede büyük teslisler (vardır. Bunla
rın adına «kademe» diy/oruz. 1 nci, 2 nci, 3 ncü,

— 458 —

M. Meclisi

B:38

4 ncü ve 5 ııci kademeler. Bilhassa 5 nei kademe
cvJk -büyük Ibir tesistir.
Pek muhterem arkadaşlarını; bir onlunun
bünyesi içinde bu kabîl kademelerin olması lü
zumludur. Ordunun sefer veya hazer halinde,
kendi ihtiyaçlarını bir nis'bet dahilinde bu ka
demelerde yaptırması zarureti vardır. Kuruluş
Kanununda da kademeler vardır. Bunlara do
kunmak işitemiyorum. Ancak 'benim üzerinde!
durmak istediğim nokta, bu kademelerin mü
kerrer tesisat sökünde kullanıldığı ve g'enişlet'ildiği noktasıdır. Bir askerî birlik, kendi ka
demelerinde bir iş yaptırdığı vakit; o işin da'ha
ucuza mal olduğu ve da'ha süratle yapıldığı gö
rülmektedir. Bilhassa, iş istenildiği t arifte ve
kendi emri altında yapılmaktadır. Binaen
aleyh; dışarıya bu işi Vermek lüzumunu duy
mazlar. Çünkü, aynı askerî 'birlik, ihtiyacı için
Makina Kimya Endüstrisi Kurumuna gittiği
'takdirde, bir misal olarak veriyorum, kendisi
nin 10 T. L. sına yaptırması mümkün olan bir
işe; Kurum 10 T. L. nın üstünde Ibir rakam istiyoeektir. Çünkü Kurum bir iktisadi Devlet
'Teşekküllüdür. Memur ve işçi çalıştıran akta
dır, ücret ödemektedir. Sırasında vergiye tâ
bidir. Bu yönden maliyeti yüiksektir. Misali
dağıtmamak için sadece Millî Savunma Bakan
lığı üzerinde duruyorum. Halbuki Millî Sa
vunma aynı işi kendi teşkilâtında -daiha ucuz
bir maliyetle yaptıracaktır. Çünkü ücret ve
maaş 'mevzuu yoktur, iş kendi falbrikal arında
yapılmaktadır. Elbette maliyeti daiha ucuza
gelini ektedir. Evvelâ, maliyet sebebiyle, başka
bir yere sipariş yapılmamaktadır. Kendi 'bün
yelerinde bu işin ikmali yoluna gitmektedir,
Bu bir...
İkinci nokta; istiklâl hissi noktasıdır. Mi
sali yine Millî Savunma üzerinden aldım. Mil
lî Savunma bunu, Kuruma mubayaa ettiği tak
dirde Kurum Ihunu muayyen bir zaman sonra
yapacaktır. Çünkü işlerini ısı raya koymuştur.
Hallbuıki emir verir; emir verdiği an i?i yap'tırmıış olur. Bizzat kendi istiklâli ile hareket et
mek daha faydalıdır ve iş 'bir an evvel, istenil
diği şekilde bitirilmiş olur.
Bu müesseseleri kendi içinde bu işleri yapma
ya sevk etmekte nihayet kolaylık ve sürat var
dır. Bu bakımdan, müesseseler, ihtiyaçlarını
kendi bünyesi içerisinde yapma lüzumunu duy-
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maktadırlar. Bunun neticesi olarak, bâzı te
sisleri, ister istemez kurmak zarureti ve bâzı
tesisleri de, ister istemez genişletme zarureti
doğmaktadır. Tesisler kurulduğu ve genişletildiği takdirde; netice itibariyle, nadir meseleler
de kendilerine müracaat edilecek birer tesis du
rumunda olacakları için; filhakika, o tamirat
ucuza mal olacak ama, tesisin masrafı, teminat
la mukayese edildiği takdirde, astan yüzünden
pahalı olmaktadır. Bu misâlimle Millî Savunma
Bakanlığının kademelerinde, mükerrer tesisatın
olduğunu belirtmiş oluyorum. Aynı hususta Sa
yın Bakanın dikkatini çekerim. Çünkü; «Millî
Savunma Bakanlığında mükerrer tesisat yok
tur» dediler. Millî Savunma Bakanlığının yıl
içinde Makina Kimya Endüstrisi Kurumuna
yaptığı müracaatler vardır. Fiyat burada tesbit edilmiş, fakat mubayaayı orada yaptırma
mış, kendi kademelerinde yaptırmıştır. Daha
ucuza gelmiştir. Daha süratli yaptıracağı için
kendi kademelerinde yaptırmıştır. Demek isti
yorum ki; mükerrer tesisata yolaçan bir çalışma
sistemi içindeyiz. Etibank, Sümerbank, kendi
bünyesi icçrsinde tesislerini genişletmektedirler;
Millî Savunma, PTT İdaresi, hülâsa bütün teş
kilâtlar kendi bünyesi içersindeki tesislerini bu
ihtiyaçlar için genişlettikleri nisbette, bin netice
bu tesisler mükerrer birer tesisat durumunda.
olmaktadır. Ben, huzurunuzda, Sayın Bakan
dan şunu rica ederim: Plân, bu vadide noksan
dır. Plân, mükerrer tesisleri önliyici kontrolü
koymamıştır. Bu kontrol vazifesini Sanayi Ba
kanlığı bir dereceye kadar yapabilir. Lâkin mu
bayaaların ve imalâtların hangileri yapılmakta,
nerede yapılmaktadır? Bunlar Sanayi Bakanhğnm süzgecinden geçmediği için, Sanayi Ba
kanlığı da, lâyikıyle bu kontrolü yapamaz. Ba
mesele, Bakanlar Kurulu ve bir plân tatbi
katı meselesi ve başlıca Sanayi Bakanlığını ilgi
lendiren bir konudur. Zaten sözlü sorumdaki
maksat da Sanayi Bakanlığının dikkatini çek
mektir. Gerek PTT İdaresi, gerek DDY, gerek
Denizyolları, gerek Millî Savunma, gerek bü
tün, Sümerbank ve Etibank müesseseleri birer
müstakil tesisatla Türkiye'de her türlü sanayi
imkânlarına mâliktirler. Her türlü imalâh ya
pabilmektedirler. Kırk yılın bir başı yapılabi
lecek bir iş için dahi tesisat kurmak, tesisatını
genişletmekte fayda yoktur. Bütün bu işleri
M. K. M Kurumu kan aliyle bir elden yap-
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ti rinamız kabil iken, ayrı ayrı müesseselerde ge
nişletilen tesisatlarla yapıldığı için, bu meseleyi
önleyici tedbirlerin alınmasını Sanayi Bakanlı
ğından bilhassa rica eder ve çok zor olan bu
problemi halletmesini bütün kalbimle dilerim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
3. —• İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'in, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963
ve 1961 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair soru
önergesi ve Tarım Bakanı Turan Şahin ve Sa
nayi Bakanı Muammer Erten'in, sözlü cebdbı
(6/627)
BAŞKAN — Sayın Tanın ve Sanayi Bakan
ları hurdalar. Sayın Ali îhsan Balım da bura
dalar. Sözlü soruların] okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Sanayi Ba
kanları tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına müsaade ve delâletlerinizi saygı ile arz
ve rica ederim.
7 . 6 , . 1963
İsparta Milletvekili
Ali ihsan Balım
1. F. O. A. yardımı ile kalkmdırılacak pi
lot bölgeler meyanmda olan Antalya, Burdur,
İsparta havalisinden İsparta çevresinde 1963 ve
1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alanla
rında ne gibi tesisler yapılacağı ve şimdiye ka
dar bu cümleden olarak ne gibi faaliyetlerde
bulunulmuş olduğunun açıklanması,
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sorularının Bakanlığım ile alâkalı kısımlarını
cevaplandırıyorum.
Antalya bölgesinin sosyal ve ekonomik kal
kınmasını teminen 1959 yılında, Hükümetimizle
Birleşmiş Milletler özel Fonu idaresi arasında
imzalanan anlaşmaya nazaran; yapılacak yatı
rımlara ıcsas olacak etütlerin "özel fon adına
(F. A. O.) ile Hükümetimiz adına Antalya
Bölgesi Plânlama Heyeti tarafından müştereken
yapılması kararlaştırılmıştı.
Sonradan; bu bölgenin Birinci Beş Yıllık
Kalkınma Plânı muvacehesinde bir potansiyel
gelişme merkezi olarak ele alınmasına ve proje
nin Devlet Plânlama Teşkilâtı ile (F. A. O.)
tarafından yerli ve yabancı uzmanların iş bir
liği ile yürütülmesine başlanmıştır.
Halihazırdaki çalışmalar sonucu; bölgenin
tanınması, halihazır durumunun tesbiti, kaynak
ların genel olarak incelenmesi ve kabili istifade
potansiyel hakkında bilgi edinilmesine dair
birinci safha çalışmaları, 1963 yılı içinde biti
rilmiştir. Sektör analizleri, sektörlerarası, bağ
lantılar, her sektörde önceliklere göre proje tesbitleri ve bunların plâna ithalleri işini içine alan
ikinci devre çalışmalar 1965 Haziranına kadar
ikmal edilecektir.
izahatımızdan anlaşılacağı üzere plânın uy
gulanması takarrür ettikten sonra, bölgeye dâ
hil İsparta Vilâyetinde yapılacak yatırım tesis
leri kesin'olarak ifade olunabilecektir.
Bakanlığımız teşkilâtı bölge çalışmalarına;
mütehassıs eleman vermek, mevcut envanter
etüdleri ile yardım etmek, Beş Yıllık Plân çer
çevesinde ele alınacak yatırım konularına ışık
tutmak; suretiyle faydalı olmaya çalışmakta
dır.

2. Kovada Hidro - Elektrik Santralinden
ucuz elektrik enerjisi teminini sağlamak ve Ke
çiborlu, Uluborlu, Senirkent ve bu ilçelere bağlı
kasabaların ki, toplamı sekizdir, elektrifikasyo
Bakanlığımızın İsparta çevresindeki yatırım
nunu temin etmek maksadı ile çekilmesi zaruri
! faaliyetleri, bu proje dışında ve fakat Birinci
yüksek gerilim nakil hattı ve trafo merkezleri
i Beş Yıllık Kalkınma Plânı çerçevesi içinde, yıl
nin inşası için lüzumlu finansman nasıl temin
lık programlara göre devam etmektedir.
edilecektir ve bu hattın çekilmesine ne zaman
Antalya pilot bölgesi, aslolarak bir laborabaşlanılacak ve tamamının inşası ne zaman ka
tuvar hizmeti gören, bölgenin plânlama esasları
bil olacaktır?
nı Türkiye ölçüsünde vaz'edecek bir çalışma şek
BAŞKAN — Tarım Bakanı Sayın Turan Şa
lidir. Bu pilot bölgenin proje çalışmaları, 1963
hin.
senesi itibariyle envanter çalışmaları bitiril
TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Muğla)
miştir. İsparta bölgesinde veya diğer başka bir
1
— Muhterem arkadaşlar;
bölgede ibuna dayanılarak neler yapılacağına
İsparta Milletvekili Sayın Ali ihsan Balım'dair bir plân ve proje hazırlanması, mevcut
in, İsparta çevresinde yapılan işler hakkında
clemanter bilginin artık 1965 e kadar kıymet-
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lendirilmesinden sonra olacaktır. Bu bakımdan,
Sayın Ali İhsan Bal im'm, «bu proje ile ilgili
İspartada neler yapılacaktır» yolundaki soru
larına, bu projenin asıl mahiyeti bakımından
cevap vermek mümkün değildir.
İsparta, Anlatya, Burdur veya havalisin
de, beş senelik plân muvacehesindeki hizmetler,
bugün için gördürülmektedir. Pilot Bölge ça
lışmalarından sonra burada yapılacak hizmet
lerin önceliklerinin ne olması iktiza ettiği
ortaya çıktıktan sonra, normal plân çerçevesi
içino sokulacaktır.
Arkadaşımın bilgilerine
arzederim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakanı Muam
mer Erten.
SANAYİ BAKANI MUAMMER EUTtiN
(Manisa) — Sayın Ali İhsan Balım/m, Bakan
lığımla ilgili sözlü sorusuna cevaplarımı arzediyorum.
Birinci soruya cevabım:
İsparta, Burdur, Antalya illerimizi kapsıyan
ve Antalya pilot bölgesinde Devlet Plânlama Müs
teşarlığının yönetimindeki 1962 yılında başlanmış
olan 'etütlere, ilgili [Bakanlıklar uzmanlarının
yardımları ile, yalbancı uzmanlarca halen devam
edilmektedir. Bütün ekonomik ve sosyal alan
ları kapsıyan bu etüdler 1964 yılında sonuçla
nacak: ve elde edilen donelere dayanılarak, ya
pılacak tavizlere göre, sınaî tesislerden hangi
lerinin kurulması gerektiği bu suretle tesbit
ol anacaktı i\
İkinci sorularına cevabımız : Burdur, Keçi
borlu ve Dinar bölgelerinin elektrifikasyonu
için Kovado Elektrik Birliğinden alınacak
cereyanın bu bölgelere naklini teminen Kuleönii, Gölbaşı, Burdur ve Gölbaşı - Keçiborlu 66
K\v. lıik enerji nakil hatları ile, Burdur ve
Keçiborlu trafo merkezlerinin, Etibank tarafın
dan 'kurulması hususunda ilgili Belediyelerle
Banka arasında, 6 . 6 . 1963 tarihinde, bir söz
leşme imzalanmıştır. 30 ay zarfında ikmâl edi
lecek olan bu tesislerin mülkiyeti Etibanka
ait olacak; işletme, baikım ve onarım işleri de
Banka tarafından deruhde edilecektir. Ceman
5.253,538.00 T.L. tutarında
olan projenin,
2.773.638.00 T.L. sı Burdur, Keçiborlu ve Dinar
Belediyeleri tarafından mütebaki 2.479.900.00
T.L. sı da Etilbank'm 1.964 yatırım bütçesinden
karşılanacktır,
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1. — Kuleönü ve Senirkent kasabalanrmuı
enerji nakil hatları ile dağıtım şebekelerinin ıs
lahı 1964 programına alınmıştır.
2. — Geresin - Kılıç, Senir - Ulubey kasaba
larının şehir haritaları mevcut değildir. Ha
ritalarının çıkarılması 1964 İller Bankası prog
ramında yer almıştır. Bu scbebten bu kasaba
ların Senirkent ve Keçiborludan
irtibatları
ve şehir şebekelerinin inşası 1964 programına
.alınmamıştır. Mütaalkıp seneler programa alınaeaktıi'.
~
3. —• Gönen ve Keçiborlu kasabalarının iç
şebekelerinin ıslahı, Elektrik İşleri Etüt İdare
since hazırlanan 1964 yılı plânında Devlet Plân
lama Teşkilâtına teklif edilmiştir. Bunların
1964 yılı İller Bankası ın'ogramlarnıa alınması
icabetmektedir.
4. — Senirkentten beslenecek olan Büyükkabaca kasabası, 19'8'Ü İller Bankası progra
mına alınarak sisteme bağlanacaktır.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Balım.
ALl İHSAN BALİM (İsparta) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlar; sorularıma ce
vap vermek zahmetini ihtiyar eden, •kıymetli
Tarım ve Sanayi Bakam arkadaşıma evvelâ arzı
teşekkür ede r i m.
Arkadaşlar ; bu çevrenin coğrafî bakımdan
karakteristliği, büyük bir kısmının dağlık olu
şu ve bu dağlar arasında verimli, fakat dar •.âdi
lerin ve göllerin bulunuşudur. Bunlar tatlı su
gölleridir. Umumiyetle Eğridir gölüne izafeten
konuşuyorum; dağlık bölgeler, çalı çırpı, pırnal
fidanları gibi, baltalık ağaçlarla örtülüdür.
Bir iki bölgede ormanlıktır. Vâdilerdeki halkın
çoğu kuru ziraat yaparak karnını doyurur.
Dağlık ve ormanlık bölgelerde yaşıyanlar daha
ziyade hayvancılık yapar. Bu hayvancılık, ve
rimsizidir ve hattâ «saldım çayıra mevlaın kayıra»
«misâlidir.» Keçi, koyun meşhur hayvanlardır.
Gülcülük ziraati ve gülyağcılık sanayii çok kâr
lıdır. Fakat, yeteri kadar su olmayışı ve gülyağı
piyasasındaki istikrarsızlık, harice satışların
iyi organize edilmeyişi ve Gülyağı piyasasında,
Bulgaristan gibi, diğer rakip meraleketlcrle esas
lı bir şekilde rekaibet imkânı olmayışı, gülyağı
ziraatinin yaygın, devamlı ve güvenli bir şekil
de ele alınmasını güçleştirmektedir. Ve handi
kaplarla doludur. Eğridir Gölü ve çevresi,
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ormanlık ve dağlık bölge, kış ve yaz aylarında
cazip bir turistik bölge olabilip Lâkin yol ol
mayışı, hattâ sıhhi içme suyundan yoksun olu
şu İri, Eğridir için bu bir faciadır, otel motel,
pansiyon ve kamp mahallerinin İnşa ve düzen
lenmesi ve işi etmesindeki zarf ve gerilik, bu
çevrenin turizm bakımından ihya edilmesine mâ
ni olmaktadır. Göl, tatlı su balıkçılığı yönünden
çok verimli hale getirilebilir. Gökle tutulan
tatlı su lüferi, sazan, sudak, gibi balık türlerinin
Et ve Balık Kurumu tarafından satma! mması
ve bu balıkların sıhhi bir şekilde, bilhassa, talep
te bulunan Romanya, İsrail gibi Devletlere sev
kı, pekâlâ temin edilebilir. Fakat, halihazırda
gölde balıkçılıkla iştigal edenler,
fevkalâde
iptidai bir şekilde balık .avlamaktadırlar. Av-'
ladıkları balıklar, şayet 24 - 48 saat içinde satıl
mazca uzrJk bölgelere nakledemiyorlar, atılmak
tadır.
Bağcılık, bu bölgede ileridir, denilebilir.
Lâkin, üzüm mahsulü, geniş ölçüde şıra ve şarap
yapılmak suretiyle veya istihlâk merkezlerine
düzgün ambalajlar içinde, zamanında şevkleri
yapılmak 'suretiyle değerlendiril enlemektedir.
Bu sebeple mahsul değeri pahasına satılaınamaktadır. Bu 'bölgede sulu ziraat yapabilen yer
lerde elma, kabak, taze sebzeler, şeker pancarı,
hattâ tütün yetiştirilmek çok verimli olmakta
dır. 1960 dan evvel ve sonra yapılan sondajlar,
gerek İsparta - Baladız arasındaki ovada ve ge
rekse Uluborlu - Scniı'kent vadisinde1, zengin
yeraltı su kaynaklarının bulunduğunu göster
miştir. Bu yeraltı sularının kuyuları da tesbit
edilip mühürlenmiştir. Lâkin, enerji 'kifayet
sizliğinden, halihazırda çalıştırilamanıaktadı r.
Gerek yeraltı sularından istifade ve gerekse
tabiî baraj durumunda olan Eğridir vvHoyran göllerinden pompaj suretiyle istifade et
mek mümküdür ve, gölün civarında pekâlâ
geniş ve bereketli, verimli sulu ziraate geçile
bilir. Kanaatimiz odur ki, gölün civarındaki
vadilerde, sulu ziraati teinin zımmmda, yapı
lacak yatırım, kısa zamanda finanse 'edilebilir.
Bölgede, halıcılık, küçük el sanayii, halen bu
dar çevrenin kalabalık halkını hemen de bü
yük kısmının en güvenilir geçim vasıtası halin
dedir. Lâkin halıcılığın ıslahı, iKtandardizasyonıı ve ihraç metaı haline getirilmesi gereklidir.
Bölge, bu hususlarda, Hüküm etin alâka ve yar
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dımlarına, gerçekten muhtaçtır. İhracatımızın
artırılması yönünden her türlü tedbirlerin alın
dığı beyle bir devirde, döviz sıkıntısı çektiğimiz
bir zanuında, halıcılığımızın ihya edilmesi, halı
mamullerinin ihracının ele alınması fevkalâde isa
betli olacaktır. Bit çevreyi olduğu kadar mem
leketi de ihya edecektir.
Keçiborlu
kükürt madenleri işletmesinin,
millî ekono m İm izdeki yeri malûmdur.
Fakat, buradan istihsal edilen kükürtün da
ha ziyade hammadde olarak istihlâk edildiği ve
ısanayide muhtacolduğumuz bilhassa organik
kükürt mamullerinin dışardan ithal edilmek
zorunda kalındığı acı bir gerçektir. Acaba, bu
hususlar ele alınıp Keçiborlu'daki kükürt
'tesisleri, tam mânasiyle inkişaf ettirilemez mi?
Dışardan hiçbir şekilde kükürt mamulleri itha
line muhtacolunmıyacak bir şekilde bu tesis
ler ihya edilip, ilâve tesisler yapılamaz mı?..
Kov ad o Santralinden, bu bölgenin her tara
fına ucuz elektrik enerjisi vermek imkânı
olursa ki sayın Sanayi Bakanı bunu bir derece
ye kadar mümkün görmekte ve programa alın
dığını müjdelemektedir, gerek yeraltı suların
danı faydalanmak ve gerekse gölden pompaj su
retiyle sulu ziraatin bu çevrede kusa: zamanda
geliştirilmesi ve meyva sebze hattâ yonca, ka
vak, şeker pancarı ve saire gibi, dâhilde ve ha
riçte fevkalâde muhtacolduğumuz maddelerin
yetiştirilmesi şeklinde ihya edilmesi mümkün
dür.
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Balım, ar
kadaşlar yerlerinize oturarak müzakereleri takibediniz, lütfen.
ALİ İHSAN BALIM (Devamla) — Netice
olarak, şunu ifade etmek isterim ki, Antalya"
pilot bölgesi içinde İsparta çevresinin hususi
bir yeri olması iktiza eder ve vardır. Tabiî bir
baraj olarak göl mevcuttur. Geniş ve ucuz
enerji .kaynağı olarak Kovado Santralleri inşa
edilmektedir. Geniş yeraltı su kaynakları var
dır. Bütün
bunların ele alınarak
organize
edilmesi, ormanlık bölgede sıkışıp kalmış olan
ve mecburen ormandan arazi almak suretiyle
yerleşmiş bulunan gerçekten fakir köylülerin
bu suretle kalkındırılması, onlara iş bulunması
anümkün olacaktır. Bu hususu,
Hükümetin
bilhassa dikkaıt nazarlarına arz etmek için
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bu sözlü soruyu verdim. Bakan ..arkadaşla.]rın
erimalâkalarıma da teşekkür ederim.. Hürmetleri
<le.

•

B AŞK AN — Soru cevaplandırılmıştır.
4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, pancar fiyatlarının
artırılması
husu
sunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesi ve
Sanayi Bakanı Muammer Enten'in sözlü ceva
bı (6/635)
BAŞKAN — Sayın Z'öyltimioğlu? Burada. Sa
yın Sanayi Bateam? Burada. Sıorusyu olkotuyoruım.
12 . 6 . 1963
Sayın Millet Meclisi Başkanlığına
Bu sene dünya şeker fiyatları yükselmiş bu
lunmaktadır. Bu durum çiftçimizin ömründe bir
defa gördüğü lıususutur. Bu artıştan ve aynı za
manda, bâzı ameliye fiyat ve yevmiye artışından
dolayı pancar fiyatlarının artırılması hususunda
Sayın Sanayi Vekilimiz ne düşünmektedir?
Lütfen sözlü olarak cevaplandırılmasın] arz
ve rica ederim.
Eskişehir Milletvekili
Aziz Zeytin oğlu

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN
(Manisa) — Efendim; 20 nci sırada aynı mahi
yette bir soru vardır.
5. — Kırklareli Milletvekili
Hasan Tahsin
TTzun'un, 1964 yılı pancar fiyatlarına zam yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine daiY soru
önergesi ve Sanayi Bahanı Muammer Erten'in
sözlü cevabı .(6/688)
BAŞKAN -r- Evet Hasan Tahsin TTzun'un
soruları da var. Buradalar mı efendim? Burada
lar. Soruyu okutuyorum :
22 . 8 . 1963
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla arz ederim.
Kırklareli Milletvekili
Hasan Tahsin Uzun
1. Hükümetimiz 1964 yılı pancar fiyatları
na zam yapmayı düşünüyor mü?.
2. Hükümetimiz pancar fiyatlarında zam

22 . X . 1964
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yapmayı düşünüyorsa kilo başında ne kadar bir
zam yapacaktır?
BAŞKAN — Sanayi Bakanı Sayın Muammer
Erten buyurunuz.
'

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN
(Manisa) — Sayın Aziz Zeytinoğlu ve Sayın
Hasan Tahsin Uzun arkadaşlarımızın sorularına
cevaplarımı arz ediyorum.
1956 senesinden 1962 yılma kadar, dünya şe
ker piyasasında fiyatların düşük olması ve fazla
stok mevcudiyeti sebebiyle bütün dünya pancar
dan şeker istihsal eden memleketler, bu istihsal
fazlalığını düşürebilmek maksadiyle, pancar sa
halarının daraltmak bakımından ve istihsali
azaltmak yolunda bâzı tedbirlere gitmişlerdir.
Bu arada, memleketimizde de 1961 senesinde
(1960 senesinin sonunda) aynı politika takibedilmiştir. Pancar sahalarının daraltılabilmesi, sto
kun azaltılması ve Hükümetin, 1956 senesinden
bu yana, satışlar sebebiyle 792 milyon lira civa
rında teraküm eden menfi fonunu önlemek mak
sadiyle pancar sahalarının daraltılması sebe
biyle, fiyatlarda bir düşüklük yoluna gidilmiş ve
bâzı tedbirler alınmıştır. .Bu tedbirlerin bütün
dünyada alınmış olması neticesi ve Küba'da da
son bildiğimiz hâdiseler sebebiyle, şeker istihsa
linde ehemmiyetli miktarda azalma olmuş, dünya
şeker stokları erimiş ve şeker fiyatlarının art
ması üzerine, memleketimiz bundan istifade et
miş ve 1962 senesine kadar 79.2 milyon lira civa
rında teraküm eden zarar, menfi fon, 1963 sene
sinde 16 milyon lira gibi bir kârla kapanmış ve
böylece şeker politikamızda bir değişme yapma
nın icabettiği meydana çıkmıştır.
Bu memleketlerin, kısa zamanda pancar sa
halarını, ziraatini genişletip, şeker istihsalini ak
tırmalarına imkân olmadığı ve esasen dünya şe
ker istihlâki de yıldan yıla artmakta olduğu ci
hetle, politika olarak biz, şeker fabrikalarımızın
âzami kapasitesini kullanmak ve şeker istihsalini
artırmak suretiyle bir politika takibetmek kara
rındayız. Bunu temin edebilmek için de, Bakan
lığımın kanaati, bu sene pancar fiyatlarına bir
zam yapılması şeklinde tezahür etmektedir. Bu
nun için henüz arkadaşımızın sorduğu fiyat üre
rinde bir şey söylemeye imkân yok. Teknik Ha
zırlıklar bitmek üzeredir. Bu bakımdan, kade
meli veya kademesiz fiyat tatbiki suretiyle bâzı
müşkülâtımız vardır. Bunları hallettikten sonra,
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en iyi bir şekilde, memleketin iktisadiyatına fay
dalı olacak yönde, pancara, bir zam yapılması
düşünülmektedir. Kısa zamanda da bunu ilân
edeceğiz.
BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, buyurun.
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
remi arkadaşlarım, Sayın yeni Sanayi Vekilimize
verdikleri izahattan dolayı teşekkürler ederiz.
(Bizim sorumuz, esasen Haziranda verilmişti.
Bugüne kadar ancak; sırası gelebildi.
Arkadaşlarım, bütün çalışmalara, bütün
branş sahiplerine hayatta ancak birkaç defa fır
sat gelir. Eğer normal kazanç fırsatlarından,
noraıal olarak istifade edemezse, o Ibranş sahip
leri ilelebet mahrumiyet içinde çürür, gider. İş
te, pancar eken yüzbinlerce çiftçimize de niha
yet ömürlerinde bir defa fırsat gelmiş bulunu
yor. Bu da, 'biraz evvel Vekilimizin vsöyledikle• ri gibi, dünya şeker-fiyatlarının yükselmesi bil
hassa Küba hadiseleri dolayısiyle olmuştur.
Şimdi, 1960 da kilosu 17 'kuruş olan pancarın,
1960 dan sonra kilovsu 11 kuruşa düşürüldü,
bugün de halen 11 ıkuruştur.
Şimdi arkadaşlarım, 17 kuruş olduğu zaman,
çiftçinin pancar istihsâl masrafları daha azdı,
bugüne nazaran daha ucuz bir devirdi. Bugün
pancar fiyatları 17 kuruştan 11 ıkuruşa düşü
rülmüş olmakla ıberaber şeker istihsâl fiyatları
aksine olarak yükselmiştir. İşçi. fiyatları, zirai
makinalarm fiyatları ve gübre fiyatları o gü
ne nazaran fazlalaşmıştır Binaenaleyh, makûsen çiftçimiz, 1960 daki 17 (kuruşluk fiyata na
zaran her ısene daha az para almaktadır. Ne
tice malûm, çiftçimiz çoluğu ve çocuğu ile gü
neşin altında, gece demez, gündüz demez bü
tün bir ısene çalışır. Hatta, pancar ziraatı iki
«enedir. Çünkü, Ibir sene tarlayı güzelce ektik
ten sonra, ikinci sene tarlaya hizmet etmek
mecburiyetindedir. İki sene bir tarlaya hizmet
neticesinde çok cüzi bir para eline ıgeçmeiktedir. Zaten, eline çok para geçen çiftçilerimizden
gayrı, yani deftere tabi olan büyük çiftçileri
mizden gayrı, bütün çiftçilerimiz Ibugün borç
lu vaziyettedirler. Bunu böyle bilmek lâzımdır.
Bu bakımdan, çiftçilerimizin ömürlerinde bir
defa eline geçen bir fırsattan da eğer Hüküme
timiz istifade ettirmezse, bu doğru olmaz ve
sosyal adalete hiç de uygun düşmez, kanaatin
deyim.
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Arkadaşlarım, 50 dolar olan şeker 250 - 350
dolara kadar ihracedilmiştir. Neticede, Hükü
metimiz ıkâr etmiştir, kazanmıştır. Binaen
aleyh, bizim bütün temennimiz, hiç olmazsa çift
çinin paralarının verilmesidir. Peik çok yerler
de çiftçiler pancarını teslim etmiş, henüz pa
ralarını almamışlardır. Bundan evvelki bâzı
sorulara eski Sanayi Bafoanınm vermiş olduğu
cevapta, yılbaşına kadar )bu paraların ödenece
ği beyan ve vaad edilmişti. Fakat, henüz bu
gün bu paraları verilmemiştir. Grup, grup tes
lim edenler, grup defterlerini verdikleri halde,
fabrikalara 'verildiği tarihten itibaren aradan
bir aydan fazla bir zaman geçmiş olduğu halde,
henüz bu paraları dahi verilmemiştir. Her
halde, zannediyorum 'ki, belki fiyat politikası
ile alâkalı olarak geç kalmış olabilir.
Arz etmek istediğim nokta şudur arkadaşla
rım: Dünyada, Küba hâdiseleri akabinde yükse
len şeker fiyatları dolayısiyle, nasıl Hükümet za
rardan kâra geçti ise, hiç olmazsa çiftçimizi de
bundan istifade ettirmek çarelerini düşünmesi lâ
zımdır. Bu seçimler esnasında yani mahallî ida
reler seçimleri esnasında, bâzı iktidar partisi ar
kadaşlarımızın propagandaları oldu, pancara iki
kuruş zam oluyor, diye. Ama, bu arkadaşları
mızın söylediği gibi, hakikaten iki kuruş ise, çok
az olur. Çünkü, bir insanı attan indirip de son
radan merkebe bindirir kabilinden, 1960 senesin
de kilosu 17 kuruş olan pancarı 11 kuruşa indir
dikten sonra, tekrar iki kuruş zam yaparsak, bu
bir şey ifade etmez arkadaşlar. 50 dolar olan şe
ker fiyatları 350 dolara çıkmıştır. Beş misline
şeker satılırken, beri taraftan pancara iki kuruş
zam yaparsak bu hiç doğru olmaz. Onun için,
1960 ta indirilen fiyata, 17 kuruşa, hiç değilse
vşeker fiyatlarının- tereffıü ettiği ve Hükümetin
kazandığı bir sene için olsun artıralım; gelecek
sene ayrıca düşünürüz. Hiçolmazsa bu sene için,
pancara iki misli fiyat vermeli ve sayıları yüzbinleri bulan pancar yetiştiren çiftçimiz de bi
raz olsun borçtan, dertten kurtarılmalıdır.
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Borçlu de
ğildir, alacağı da yoktur.
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Devamla) — Çiftçile
rinin borçlu olup olmadığı, Ziraat Bankası hesap
larına bakılırsa pekâlâ öğrenilir. Milyonları aşan
çiftçimizin, hattâ yüz liradan başlamak üzere
ne kadar borçlu olduğunu, yalnız ve yalnız Ziraat
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feankasmdan soruvermek kâfi gelir, kanaatindeyim.
SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Pancar
müstahsili bunun haricindedir.
AZÎZ ZEYTÎNOĞLU (Devamla) — Pancar
müstahsili da buna dâhildir. Pancar müstahsili
yalnız Şeker Şirketlerine borçlu değil, aynı za
manda diğer taraflara, Ziraat Bankasına da borç
ludur. Ziraat Bankasına yalnız pancar müstah
sili değil, hepsi borçludur. Onun için, bizim bü
tün çabamız bunların hayatında bir defa göreceği
bu yükselmeden, pancar müstahsili çiftçimizin de
istifade ettirilerek, hiç olmazsa 11 kuruştan alı
nan pancarın fiyatının 22 kuruşa çıkarılmasını
temenni etmektir. Henüz bu fiyatlar daha tesbidedilmediğine göre, Sayın Vekilden bu cihetle
rin tetkik Duyurulmasını, hakikaten borçlu olan
çiftçimizin kurtarılması için ellerinden geleni
yapmalarını kendilerinden rica ediyorum. Hür
metlerimle.
BAŞKAN — Sayın Uzun.
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) —
Sayın Başkan ve kıymetli arkadaşlarım, Vekil
Beyin izahatını dinledikten sonra, arkadaşımız
aşağı - yukarı benim temas edeceğim noktalara
dokundu. Yalnız, şunu arz etmek isterim ki, ben
1950 yılından 1963 yılma kadar pancar müstah
silinin almış olduğu pancar fiyatlarını huzuru
nuzda bir defa okumakta fayda görüyorum.
1950 yılında 6,21 kuruş, 1951 yılında 6,17,
1952 de 6,17; 1953 te 6,17; 1954 te 6,27; 1955 te
8,8, 1956 da 9,75; 1957 de 11,67; 1958 de 12,58,
1959 da 15,62, 1960 ta 15,19,
1961 de 12,40,
1962 de 12,65, 1963 te 12,67 dir ki, bunlar pirimleri dâhil ortalama pancar fiyatlarıdır. Görülü
yor ki, arkadaşımın bir hususta yanlışları var,
ona cevap verecek durumda değilim; yalnız, pan
car fiyatları 17 kuruşa çıkmamıştır.
Muhterem arkadaşlarım, sözlü sorumun ana
gayesi şudur: Hükümetimiz, geçen yıllarda, di
ğer hububat fiyatlarına zam yapmıştır. Fakat
bu arada hufbubat mahsulünün ziraatteki işi
kolaydır. Pancar ziraatine nazaran, çok hafif
işçilik istemektedir. Pancar ziraati, çiftçi olan
arkadaşlarımız çök iyi bilirler ki, zor işçilik istiyen bir ziraattir. Pancar çiftçisi, bu balkımdan
mabsuünü bugünkü fiyatların çök üstüne maletmektedir. Bu bakımdan, benim ricam, bugün,
1964 te pancar fiyatlarına henüz zam yapmıyan
Hükümetten, zam yaparken bunu da nazarı dik-
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I katc alarak, şu fakir pancar çiftçisinin, şu fa
I kir Türk köylüsünün hakkını bir parçacık gö
zetirse ve ona birparoacık hak verirse, her hal
de yerinde olur. Eğer pancar eken
çiftçinin,
tarlası, su boyunda ise, ancak ve ancak, aldı
ğı avansları kapatıyor. Eğer tarlası su boyun
da değilse ve o yılda yağmur yağmadı ise, çiftçi
zor, durumda kalır. Bu yıl hiçbir pancar çiftçi
si aldığı avansını ödiyememiştir, Ben buradıa,
sayın bakandan şu hususun, 'bilhassa 'Trakya çift
çisinin, bu sene birbirlerine müteselsil kefil olan
vatandaşların
şirkete borçlu olup olmadıkları
I
nın tesbitini istiyorum. Eğer, bu yıl yapılacak
pancar fiyatlarına, ortalama olarak en az beş
kuruş
zam yapılmazsa, kendi kanaatimce, hiç
I
bir şey ifade etmez. Sayın Vekilimiz «zam belli
değil» dedi. Fakat, biz seçim dolayısiyle mıntakamıza gittiğimiz zaman, oradaki pancar böl
ge şeflerinin mi, yoksa fabrika ziraat müdürü
nün mü işgüzarlığı bilmiyorum, sayın vekil bu
nu iyi tetkik etsinler, iyi ineci esinler. Orada
mukaveleler pancar ekilmeden bir müddet ev
vel. yapılır. Bu mukaveleler yapılırken, zam
yapıldı diye mukavele yapılmış. Bakanlar Kuru
lu, zam yapıldığını ilân etmeden 'evvel, Ibu teşki
lât, ne cesaretle, Türk köylüsüne, Türk çiftçi
sine, zam yapıldı diye mukavele yapabilmek
cesaretini gösteriyor; hayret ediyorum. Sayın
Bakanın cevabına teşekkür eder, hürmetlerimi
sunarım.
BAŞKAN

—• Soru cevaplandırılmıştır.

6. — Giresun Milletvekili
men'in, Görele Kaymakamı
Kartal Kaymakam Vekilliğine
dair İçişleri Bakanından sözlü
|

Nizamettin ErkBabür
ÜnsaUm
tâyini
sebebine
sorusu (6/640)

BAŞKAN — Nizamettin Erkmen izinli
duğundan gelecek İbirleşime bırakılmıştır.

ol

7. — Bolu Milletvekili
Turgut
Çulha'nm,
mavi küf hastalığının
başlamasından itibaren
tütün ekicilerine ne yardımda
bulunulduğuna
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu.
(6/645)
BAŞKAN — Sayın Çulha, yok. İki defa bu
lunmadığı için, soruları düşmüştür.
8. — Bolu Milletvekili
Turgut
Çulha'nm,
| Karayolları Trajik Tüzüğünün 66 net madde-
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sindeki evsafa uymıyan
ağır tonajlı vasıtalara
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647)

İçişleri Bakanı bulunmadığı için
şime bırakılmıştır.

BAŞKAN —• Sayın Çulha yok. iki defa bu
lunmadığı için vsoruları düşmüştür.

15. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in,
(Jamlıdere Kaymakamının başka bir ilçeye tâ
yini işinde bir şikâyet bulunup
bulunmadığına
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/673)

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

gelecek birle

BAŞKAN — Sayın Halil özmen buradalar
mı? Yok. İkinci defa bulunmadığı için soruları
düşmüştü/.

BAŞKAN — Sayın Soner, yok. Bir defaya
mahsur, olmak üzere soruları gelecek birleşime
bırakılmıştır.

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

10. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, bugünkü
halkevlerinin
eski halkevleriyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna
dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656)

BAŞKAN — Soru sahibi hurdalar mı? Yok.
İki defa bulunmadığı için soruları düşmüştür.

BAŞKAN — Zcytinoğlu burada, İçişleri Ba
kanı yok, gelecek birleşime kalmıştır.
11. — Hatay Milletvekili
Saki
Zorlu'nun,
Türk. sporunun her branşında uğranan
yenilgi
nin sebeplerine ve sporcuların
durumuna dair
Devlet Bakanından sözlü sorusu
(6/660)

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

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı?. Yoik.
iki defa bulunmadığı için soruları düşmüştür.

BAŞKAN — Sayın Tahsin Türkay, yok. İki
defa bulunmadıkları için soruları düşmüştür.

12. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun, Seçim kanunlarının
kabulü
münasebe
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas
raflarının nereden ödendiğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/665)

18. — Ordu Milletvekili
Befet
Aksoy'un,
Ünye ilçesinde açılması düşünülen Ticaret Lise
sinin il merkezinde açılması sebebine dair Millî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/685)

BAŞKAN —• Soru sabibi buradalar, İçişleri
Balamı yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır.

BAŞKAN — Sayın Refet Aksoy, burada.
Millî Eğitim Bakanı, yo'k. Gelecek birleşime bı
rakıldı.

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

19. — Balıkesir Milletvekili
un, Topraksu Genel Müdürlüğü
lan kampların sayışma ve açılış
Tarım Bakanından sözlü sorusu

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Yok.
î'ki defa bulunmadıkları için soruları düşmüş
tü/.
14. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının
teftiş ve murakabelerinin yapılıp
yapılmadığına
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/676)
BAŞKAN

Sayın Giritlioğlu buradalar.

Cihat Turgut'
tarafından açı
gayesine dair
(6/686)

BAŞKAN — Sayın Cihat Turgut, burada.
Tarım Bakanı, yok. Gelecek birleşime kaldı.
20. — Kırşehir Milletvekili
Memduh Erdemir'in, pamuk ihracatının
işlenmiş olarak ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/687)
BAŞKAN — Sayın Memduh Erdemir, yok.
İki defa bulunmadıkları için soruları düşmüş
tü.'.
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20 nci soru daha önce cevaplandırılmıştı, onu
geçiyoruz:.
21. — Kırşehir Milletvekili
Hasan Tahsin
Uzun'un, Orman Genel Müdürlüğünün
taibik
etmekte olduğu siter usulünün tatbikatına dair
soru önergesi ve Tarım Bakanı Turan
Şahin'in
sözlü cevabı (6/689)
BAŞKAN — Sayın Uzun,
okutuyorum.

burada.

Soruyu

2 2 . 8 . 1963
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafın
dan ısöizüü olarak cevaplandırılimıasını delâ
letlerinizi saygılarımla arz ederim.
Kırklareli Milletvekili
Hasan Tahsin Uzun
1. (Buıgun Orman Genel
Müdürlüğünün
toaıtbik e!tım>ekitıe olduğu sfoer usulü
Türkiye'de
kaç yıldan beri tatbik edilmektedir?
2. Onman İdaresi
G-emel Müdürlüğü bu
«İter uisulünden ne gilbi fayıda sağlamaktadır?
3. iBu ster usûlü, köylü ve tüccar tara
fından beğeniliyor mu?
4. 'Ster ulsuılü yerine taıltı usulü konması
imkânı yok mu?
5. Ster usulü dünyadaki düğer devletler
de de bizim gibi mi tatbik edilmektedir. Açık
lanması.
BAŞKAN — Buyurun, Tarım Bakanı Sa
yın Turan Şahin.
'TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Muğ
la) — Kırklareli Milletvekili Sayın Hasan
Tahsin Uzun'un, ster usulünün tatbikatına
dair sözlü sorularına cevaplarımı arz ediyo
rum:
1. 8 . 2 . 1937 tarihinde kabul edilen mül
ga 3)116 sayılı Orman Kanununun 3/5 nci mad
desiyle mahrukat odunlarının ster ile ölçül
mesi tatbikatı kanunlaşmış: olduğundan o ta
rihten itibaren Türkiye'de tatbikine
başlan
mıştır.
2. . Her yıl Orman işletmelerimizden elde
edilen milyonlarca ster odunun muhtelif za
manlarda miktarının tâyini icabetmektedir.
Odun, yapısı itibariyle higroskopik bir
maddedir. İçindeki su miktarı mevsime, odunutti çinisine ve hava şartlarına göre devamlı
surette değiştiğinden muhtelif yer ve zaman-
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larda yapılan tartılardan farklı neticeler alın
maktadır. Bu hal satıcı ve alıcının mağduri
yetini mucibolduğu için ekseriya ihtilâflara şebebolmaktadır. İşte bu mahzurun önlenmesi için
değişmlllyem biır hacıfm ölçüsü olan ster usulü
nün tafttbjJkı dialha faydalı ve uygun görüılknekltiedi'r. Ta'ütı tatbikattı fazla zaman .aldığı ve tarttı
aıMinliın Iher tarafa nakili mümkün olmadığı için
praitilk bukmnıiaımalkftadır.
3. Depolara nakledilen odunların tartışı
nın süratle yapılması stok odun
miktarının.'
Iher zaimaın konltriolunun sağlianlması öihetişyle
dter usııülü hem ildare hem i'stilhlsalı yapan köylü
ler tarafından beğenilmektedir. Yalnız mah
rukat tüccarlarının bu hakikatları bilmelerine
rağmen hoşnutsuzluk gösterdikleri zaman za
man işitilmektedir.
4. Memleketimizdeki ' mazisi 25 yıl olan
ster usulü diğer devletler tarafından bizden
çok uzun yıllar önce kullanılmıya başlanmış
ve halen devam olunmaktadır. Tatbikattan el
de ettiğimiz neticelere g'öre faydasının zaman
la aınliafşılacağı kanaatindeyiz. Ster usulü ye
rine tekrar tartı usulünün konması belirttiği
miz mahzurlar muvacehesinde mümkün görül
memektedir.
Ster'in tarifini de yapalım, muhterem ar
kadaşıma. Bir ster; eni, boyu ve yükseklimi
bir metre olan boşluğa istif edilen odun mik
tarıdır. Ster istifleri, bir metre eninde 1,10
metre yüksekliğinde ve istif edilen yerin mü
saadesi nisbetinde bir metre veya
metrenin
katları boyunda olmak üzere hazırlanır. Yal
nız, boyu metre ile ölçmek suretiyle miktarı
tâyin edilir. Ster istiflerinin 10 santim yük-sek yapılması; muhtemel istif hatalarının örilenmesi ve boşlukların telâfisi için olup bu
husus Avrupa memleketlerinde aynen uygu
lanmaktadır.
(Muhterem arkadaşlarım, ster usulü, or
mancılık tekniği içinde maJhrukat odununun
ölçülmesinin modern bir neticesidir. Yukarıda
bahsettiğim gibi ağırlığa bağlı ölçmeler, odujı
bünyesi bakımından, muhtelif yanlışlıklara se
bep olabilir. Ancak ster tatbikatının yapıl
ması sırasında, odunun yetiştirildiği, elde edil
diği mıınltialkanın şartları göz önünde bul-undu(rûlmak şjatttiyüe, sltoer ennlsali dddii'ğoimiiz unsurlarımı
gayet iyi tatbik edilmesi lâzımdır. Arkadaşı-
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ihın, sterin tatbikattaki şikâyetlerini aksetti
ren konuşmasına sebeb, aslolarak tahmin ede
rim 'ki, Ibir geniş, büyük munltalkada, sfcer em
sali için muayyen bir ölçünün tatbik edilme
sinden doğar. Marazlara göre, ekolojik şart
lar içerisinde, siter emsalleri değişir. Ancak,
hacme dayanan ölçü olması bakımından evve
lâ havanın kuru veya nemli olması halinde
değişik ölçülene gelmesi dolayısiyle ve ağırlık
ylönünden büyük kuruma payları olduğundan,
alıcının da, satıcının da zararını tevlit edici
unsur olması bakımından, tartmak suretiyle
köylülerden odun istihsâl eden
kimselerden
odun alınması, teslim tesellümü veya satıcıya
devredilmesi iyi netice veren bir ölçme sisteımlMaır. Sitıerin, meımldkette amadem anlayışı ve
hakiki anlamı içinde yerleştirilmesi, modern
onmancılık tekniğinin icabıdır ve bunun yapıl
ması lâzıımldır. Malhzurları, böligevi sıkıntıları,
her türlü suizannı tevlidedici davranışları
yerinde ve mahallinde tesbit ederek, bu tatbi
katı inkişaf ettirmek bizim başlıca çalışma sa
halarımızdan biridir.
Muhterem arkadaşımın, tartı mevzuunu ön
plâna almak gibi bir düşünceye sahibolduğunu zannetmiyorum. Mahzurları bakımından,
Ibellki 'sitenle tarttı usulünü ımulkayieöe ilhltiıyiateını
duymuşlarıdır. Sıter, amadem ormancılığın bir
ölçüsüdür. Türkiye'de de, gün geçtikçe, daha
iyiye götürülen bir çalışma mevzuudur.
Hünmet'Ueri'mle.
[BAŞKAN — Sayın Uzun,
HASAN TAHSÎN UZUN (Kırklareli) —
Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; Bakanın
izahatına teşekkür ederim. Yalnız, bendeniz hu
zurunuzda Sayın Bakana şunları arz etmek iste
miştim. Köylü vatandaşlar, bilhassa orman köy
lüleri, pazar satışı için, orman idaresinden rüsum
almaktadırlar. Orman idaresinde ster usulü tat
bik edilmektedir. Halbuki, köylüler bu odunları
tüccara satarken, kilo üzerinden satmaktadırlar.
Ster ile Orman idaresinden odun alan köylü
müz, Orman idaresine rüsum yatırırken, ster
usulü üzerinden rüsumunu ödemektedir. Hal
buki, köylümüze tatbik edilen bu ster usulüne
göre,. köylü de tüccara ster usulü ile odununu
satsa, bir kaybı olmıyacak ve boş yere fazla rü
sum ödemiyecektir. Orman idaresinde tatbik edi
len, ster usulünde köylümüz, odunlarım tam ola-
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rak istif edemediğinden, 350 kiloluk bir ster
Orman idaresinde ölçü olarak 500 kilo gözük
mektedir. Çünkü, Orman idaresince ster 500 kilo
olarak kabul edilmiştir. Bu arada, orman köy
lüsü emeğinin karşılığını alamamakta olduğu
gibi, 150 kiloluk odunun rüsum parasını
fazlaclan ödemiş oluyor. Tüccara satış yaparken
de 150 kilo odunu eksik satarak bundan da zarar
etmektedir. Bu çalışkan orman köylüsünün bü
tün geçimini, bununla sağlamaktadır. Bu arada
da, bu ster usulünden zarar ederse, orman köy
lüsü nereye gitsin?
Yukarda zikrettiğim hususları göz önünde
bulundurarak, Tarım Bakanlığının bugün tatbik
etmekte olduğu ster usulü yerine, tartı usulünün
daha elverişli olduğu mülâhazasiyle bu sorumu
sormuştum. Yalnız, Soym Tarım Bakanı, «ster
usulü, eni boyu ve yüksekliği bir metre olan bir
ölçüdür, dediler. Fakat, bu düz bir yerde olsa ko
lay. Bu, sandalda başka, arabada başka, kam
yonda başkadır. Bu ölçü. sistemini, acaba, orman
muhafaza memurları veya ölçü memurları nasıl
kullanıyorlar ve nasıl ölçüyorlar? Nasıl ölçebili
yorlar? Sayın Bakan bu kısmı izah ederken, aca
ba bu hususu unuttular mı? Hiçbir boşluk payı,
köylüye veyahut da odun satan vatandaşa tanın
mıyor mu? Yüzde 20 gibi bir boşluk payı bıra
kılmıyor mı? ftğer, bu şekildeki boşluk payı
kalktı ise, bu, orman köylüsünün ormanları terk
etmesi lâzımdır. Nereye gideceği zaten belirsiz,
Allah'la kendi başına yaşamakta, öteki tarafta
ormancı tutuyor, beri tarafta kanuni hakkı olan
orman veriliyor, kesiyor, bu sefer de orman mu
hafaza memuruna kendini terk ediyor. Orman
muhafaza memuru geliyor, «eni bu, boyu şu, çek»
diyor. Kimi kime şikâyet etsin? Sayın Bakan
dan rica tartı usulü değil tatbik edilen ster usu
lü için teşkilâtına iyi direktif vermesi ve hiç ol
mazsa % 20 bir boşluk payı tanınmasını temin
etmesidir.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Bakan.
TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Muğla)
— Sayın Hasan Tahsin Uzun'la zannediyorum
ki ilk plânda, ölçü ne olmalıdır noktasında,
birleşmiş durumdayız. Ster mi, ağırlık ölçüsü
mü kullanılmalıdır itirazı daha ziyade ster
ve ya ağırlık ölçüsü olmasından öteye; ster
ölçüsü tatbik edildiği zaman iki 'köylünün ıstı-
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tabına doğru gitmektedir.. Binaenaleyh, birincinıevzuda arkadaşımızla bir ihtilâfımız yok.
Ben diyorum iki, ormancılıkta, hacim ölçüsünde.
ster esas alınarak, odunların tartılması lâzım
dır ve bu istikamette çalışma yapılması gerek
tir. «Ster hacim ölçüsü olduğuna göre, buna
bir boşluk bırakmak lâzımdır, % 20 bir boşluk
bırakmak lâzımdır.» dediler. Şimdi, steri ta
rif ederken, ifade etmiştim, yüksekliği 1,10
olarak bırakılır 10 cm. fazlalık, işte bu fark
ları gidermek içindir. Aslolan, ster tatbikatı
yapılırken, ağırlıkla olan münasebetini tanzim
edici bir sterin kaç /kilo geldiği hesabının, de
ğişik muhitlerde, değişik ağaç nevilerinde, iyi
ce tetkik edilmesi ve kıstaslara göre 'sterin em
sallerinin ortaya çıkarılmasıdır. Ster meyilli
yahut düz arazide, köylüye, istihsal yapanlara
en kolay ölçüyü hazırlama imkânını tanır, istih
sal edilen" bölgede, bir düz alanda, rahatlıkla
hemen istif edilir. İstif edilişte odun dallarının
veya oduna ayrılan kısımların hacim itibariyle
büyüklüğü, küçüklüğü, küçük veya büyük çap
lıların Ibir arada istif edilip, edilmemesi gibi
bir takım unsurlar, hacme intikal eden, o haccim içerisine giren ağaçların ağırlığı yekûnu
ne olduğu hakkında değişik ölçülerini ortaya
çıkarır. Bunu bir ide ağaç nevilerine göre dü
şünün; ayrıca ekolojik şartlar Şimale bakan
meralarda başjka, Cenuba baban meralarda baş
ka, yağışlı veya yağışsız mıntakalarda başıka
neticeler verdiğine göre, o halde, Hasan Tahsin
arkadaşımızın istediği, /köylünün, kilodan do
layı zarardide edilişi haline set çekecek olan
emsallerin, /aşağı - yukarı değişik ekolojik şart
lar içerisinde bulunan yerlerde, değişik emsal
lerinin sıhhatle tesbiti ve ortalama rakam ha
linde ve zarar verdirmiyelcek ölçüler içerisinde
bulunması mevzuudur ki, bunu orman teşkilâtı
bünyesinde mutlak surette en iyi hal tarzı ola
rak ele alır, temin eder, ve teşkilâtın çalışma
larını bu yöne getirir ve sterle alım - satım,
ne alıcıyı, ne satıcıyı mağdur etmiyecek nok
taya getirir. Çalışma tarzımız bu olur. An
cak, yine Hasan Tahsin arkadaşım kati olarak
emin olsun İki, orman içi köylüleri nereye gide
cekler ve nasıl yapacaklar mevzuunda kendileri
kadar -Vekâlet ve bu Vekâlette hizmet alan
lar hassastırlar. Onun inkişafını sağlayıcı, ha
yat şartlarımı iyileştirici her türlü tedbirin
üzerine eğildiğimiz gibi, odun istihsal eden fcöy-
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lünün odun 'alım satımında da zarar görmeme
sini temin edeceğiz. Arkadaşlarım (bundan
müsterih ve emin olsunlar. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
CİHAT TURGUT (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, benim de bir sorum vardı fakat buratda
olmadığımdan dolayı sıram geçmiş bulunmak
tadır. Bakan bey de burada olduklarına ıgöre,
acaba cevap rica edebilir miyim ?
BAŞKAN — Geçti Sayın Turgut Sırası ge
çenler atlanıyor. Sizin sıranız geçmiştir.
22. — İzmir Milletvekili Arif
Ertunga'nm,
tütün müstahsılına verilen zirai krediler ile te
kel avansları konusunda çiftçinin
müşkülâtını
öynilyecek ne gibi tedbirler alındığına dair' Ti
caret ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından sözlü
sorusu (6/690)
BAŞKAN _ Sayın Arif Ertunga buradalar
.mı efendim? Yok. Tki defa bulunmadıkları için
sorulan düşmüştür.
23., — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, Gemlik ilçesinin Umurbey köyünde Ziraat
Bankasınca
yaptırılan evlerin köylülerin (isti
fadesine terk edilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne diar, soru önergesi ve Ticaret Bakanı Fenni
îslimyeli'nin sözlü cevabı (6/691)
BAŞKAN — Sayın Sadrettin Çanga bura
dalar mı? Burada.
Sayın Ticaret Bakanı? Burada.
-Soruyu okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına aracı
olunmasını saygı ile arz ve rica ederim.
Bursa Milletvekili
Sadrettin Çanga
Soru : Gemlik ilçesinin Umurbey köyünde
Ziraat Bankası marifetiyle yaptırılan evlerin
durumlarının ne olacağı hususunda bundan bir
buçuk yıl öncesi vermiş olduğum önerge üze
rine Hükümetçe verilen cevapta . konunun en
kısa bir zamanda halledileceği beyan edilmişti?
21 milyon liraya varan ve beş yıldır tabia
tın tahribine terk edilmiş bulunan evler yine
aynı durumda, bomboş bekleyip durmaktadır.
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Her geçen millî gelirden bir parçayı kopa
rıp götüren bu durama son vermek ve evleri
köylülerin istifadesine terk edecek tedbirler
hakkında Hükümet ne düşünmektedir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
TÎCARET BAKANI FENNÎ ÎSLÎMYELt
(Balıkesir) — Bursa Milletvekili Sayın Gad
rettin. Ganga'nm, Gemlik, ilçesinin Umurbey
köyünde Ziaat' Bankasınca yaptırılan evlerin
durumu hakkındaki sorularına cevabımı arz
ediyorum :
Ziraat Bankasınca Gemlik ilçesinin Umur
bey köyünde yaptırılan evlerin 5 yıldan beri
tabiatın tahribatına terk olunduğu ifade edi
lerek, bu evlerin köylülerin istifadesine terk
edilmesi hususunda ne düşünüldüğü sorulmak
tadır.
Ziraat -Bankasınca Umurbey'de 260 aded köy
evi ve işletme binası yaptırılmıştır. inşaata
5 . 9 . 1957 tarihinde başlanılmış, muvakkat
kabul 1960 yılının Haziran ayında yapılmış,
kesin kabulü de 1961 yılının 9 ncu ayında müm
kün olmuştur.
Eldeki rakamlara istinaden, beher evin ma
liyeti, tipine ve 'genişliğine ıgöre 56 ilâ 90 bin
lira arasında bulunmaktadır. Evlerin büyük ve
geniş şekilde yaptırılması ve inşaatın uzaması,
şüphesiz ki, maliyetlerin artması için ibirer un
sur olmuştur ve netice itibariyle bu maliyet
ler, müstahsilin ödeme gücünüm üstüne çık
mış ev şimdiye kadar bu evlerin müstahsıla in
tikal ettirilmesi imkân dâhiline girememiştir.
Halen, Bankanın zararını tevlidetmemcri, ve
çiftçilerin ödeme güçlerini aşmaması hususi?.
rmı bağdaştıracak tarzda meseleye bir hal tarzı
bulunması hususunu Ziraat Bankasına tevdi et
miş bulunmaktayım.
Bu cümleden olarak, faiz haddi % 5 ten
<% 3 e indirilmiştir. Her yıl alınmakta olan
ı% 2, yüzde yarrım nisbetindeki, ekspertiz ko
misyonundan, sarfınazar edilmesi tetkik edil
mektedir. Yine bunun yanında köylü lehine
tanınmış olan vâdenin daha uzun bir devreye
yayılması husr.su da Bankaca incelenmekte bu
lunmaktadır.
Netice olaark, Bakanlığımca Banka ile çiftçi
menfaatlerinin en uygun bir tarzda bağdaştı-
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rılması ve maliyetlerinin arz ettiğini esaslar
dairesinde tekrar incelenmesi için Ziraat Ban
kasına gereken talimat verilmiş bulunmaktadır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çanga.
SADRETTtN ÇANGA (Bursa) — Muhterem
arkadaşlarım, sözlü sorumda da ifade ettiğim
veçhile, aşağı yukarı, bundan tam iki sene önce
konuyu bu kürsüye getirmiştim. O zamanki Ti
caret Bakanı ol afi arkadaşımız, meselenin üzerine
ehemmiyetle eğileceklerini ve hakikaten tabiatın
tahribine terkedilmiş bulunan ve bedeli de aşağı yukarı 21 milyon liraya baliğ olan bu evlerin, bir
an önce köylülerin istifadesine verilmesi veyahut
da o zaman da işaret ettiğim üzere, turizm ala
nında faydalı hale getirilip getirilmemesi husu
sunu düşüneceklerini ve o yolda yetkililere tali
mat vereceklerini beyan etmişlerdi.
Aradan iki sene geçmiştir. Görüyorum ki,
şimdiki Ticaret Bakanı Sayın Fennî Islimyeli ko
nunun üzerine ciddiyetle eğilmiş ve alınması ge
reken tedbirlerin tatbik edilmesi için ciddiyetle
emir vermiştir. Köyde yaptığımız tetkikatta, köy
lü, bu evleri, tesbit edilen fiyatlarla sureti katiyede almamak kararındadır. Köylüyü bu evleri
almaya mecbur kılacak kanuni bir hüküm de ol
madığına göre, 21 milyon liranın aşağı - yukarı
5 - 6 yıldan beri toprağa gömülü kalmaması için,
kanaatimiz evlerin yenibaştan kıymetlerinin tak
diri cihetine gidilmesidir. Çünkü, Sayın Baka
nın da söylediği gibi, 3 tip ev vardır. En aşağısı
56 bin, sonra 70 bin, en sonu 90 bin liradır. Umur
bey köyü varlıklıdır ama, ne kadar varlıklı olur
sa olsun, 90 bin lira verip köylünün eve girmesi
ne imkân yoktur. Son gezimizde gördük ki, bun
lar harabe haline gelmiş durumdadır. O itibarla,
ricam, vakit kaybetmeksizin, bu evlerin yenibaş
tan, köylünün satma!ma gücüne uygun bir şekil
de fiyatlarının takdir edilmesidir.
İkincisi; Sayın Bakan, tedbir olarak söyledi
ler; faiz hadlerinin indirilmesi çok isabetli bir
tedbirdir. Bir de ekspertiz komisyonundan sarfı
nazar edilmesi suretiyle fiyatlar düşürülürse,
köylümüz hakikaten kendisine yapılan bir hiz
metin karşılığını almak iktidarına kavuşmuş olur.
Sayın Bakanın buradaki sözlerini bir taahhüdolarak kabul ediyorum. Birkaç gün sonra Bursa'ya
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gittiğimde hemşehrilerime bu taahhüdü bir müj
de olarak ulaştıracağım.
Kendilerine teşekkür ederim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
Bir numaralı sorunun cevabı, içişleri Bakanı
olmadığı ve arkadaşımız da yalnız Adalet Baka
nının cevabına rıza göstermedikleri için gelecek
Birleşime kalmıştır.
24. — Eskişehir Milletvekili Aziz
Zeytinoğlu'nun, NATO borularının geçtiği arazi bedel
lerinin verilmeyişi sebeplerine dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/692)
BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu burada, Millî
Savunma Bakanı yoklar. Gelecek Birleşime kal
mıştır.
25. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Turizm konusunda Yunanistan'ın aleyhimize
yaptığı propagandayı önlemek hususunda ne gibi
tedbirler alınacağına dair, Turizm ve Tanıtma
Bakanından sözlü sorusu (6/693)
BAŞKAN — Sayın Çanga burada. Turizm ve
Tanıtma Bakanı bulunmadığından gelecek Birle
şime kalmıştır.
26. — 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)
BAŞKAN — Muzaffer Dündar yok. Bir de
faya mahsus olmak üzere soru gelecek Birleşime
kalmıştır.
27. — İzmir Milletvekili Mustafa JJyar'ın,
Yüksek Adalet Divanınca müebbet hapse mahkûm
edilen Kemal Serdaroğlu'nun cezaevindeki duru
muna dair sözlü sorusu ve Adalet Bakanı Sedat
Çumralı'nın sözlü cevabı (6/695)
BAŞKAN — Mustafa Uyar burada, Sayın
Adalet Bakanı burada. Soruyu okutuyorum:
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygı ile rica ederim. 27 . 8 . 1963
İzmir Milletvekili
Mustafa Uyar
4 . 8 . 1963 tarihli Demokrat İzmir gazetesi
nin yazdığına göre ;
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Sabık ve sakıt D. P. nin İzmir Milletvekille
rinden ve Yüksek Adalet Divanınca müebbet ha]j>sö
mahkûm edilmiş bulunan Kemal Serdaroğlu adindaki mahkûmun, ceza evince, ceza evi talimat |ve
nizamlarına uygun hareket etmediği, ezcümle
dayalı ve döşeli iki odayı işgal ettiği, günün her
satinde kanuni akrabaları dışında birçok kim
selerle görüşmekte olduğu, kendi hesabına corâp
makinası çalıştırıp birçok mahkûmları işçi ola
rak kullandığı ve imal edilen çorapları kendi he
sabına sattığı, eşinden başka, dispanserde çalı
şan genç bir kadında seviştiği ve hattâ bir sabah
erken saatlerde ceza evindeki odasında bu ka
dınla sevişirken jandarma erleri tarafından ya
kalanarak zabıt tutulduğu halde, bu zabtın il
gili makamlarca mevkii muameleye konulmadı
ğı ves. iddia edilmektedir.
Bu duruma göre :
1. Kemal Serdaroğlu Kayseri'den Berga
ma cezaevine hangi tarihte getirilmiştir?
2. Mahkûm Serdaroğlu'nun Bergama'ya ge
tirilmemesi için, ceza evi canibince her hangi bir
sakınca ileri sürülmüşmiidür '?
3. 'Gazetenin neşriyatı karşısında mahallî
adalet mercilerince ne gibi bir muamele yapıl
mıştır ?
4.
Gazetenin iddia doğru ise müsebbip
leri hakkında yapılmış olan muamele nedir !?
5. Böyle bir olaydan sonra mahkûm Ke
mal Serdaroğlu'nun Bergama Ceza Evinde kal
ması, ceza evi ta'liimatına uygun mudur?
BAŞKAN — Buyurun
nı Sedat Çumralı

Sayın Adalet Baka

ADALET BAKANI SEDAT ÇUMRALİ (JC.
Senatosu Konya Üyesi) — İzmir Milletvekili
Sayın Mnstai'a Uyar'ın, Bergama Cezaevinjde
müebbet ağır hapse hükümlü Kemal Serdaroğ
lu hakkında vermiş olduğu sözlü soruya cevap
larımı arz ediyorum.
J. "Hükümlü Koni âl Serdaroğlu, 3 . 1 2 . 1 9 0 2
tarihinde Bergama Cezaevine nakledilmiştir.
2. Adı geçen, gerek inşaat durumu ve gerek
se personel kadrosu itibariyle müsaidolan Ber
gama Ceza Evine naklinde, bir mahzur görülme
diğinden, sevkı cihetine gidilmiştir.
i
3. Demokrat İzmir gazetesinin adı geçen hü
kümlü hakkında, 4 . 8 . 1963 tarihli nüshasın-
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daki yazısı üzerine, keyfiyet gerek Adalet Müfettişliğince ve gerekse mahallî C. Savcılığınca
tahkik ve tetkik edilmiştir.

şımızm sönmiyen bir kini var ki, o lâfı etmek ce
saretinde bulundu.
Muhterem arkadaşlar, burada 'millî iradeye
dayanarak vazife görmeye çalışıyoruz. Her şeyden
evvel vicdanımızla ve kanuni mevzuatımızla ha
reket etmeye çalışmalıyız. Bu olay, muhallif, mu
vafık herkesi yakından ilgilendiren ve herkesin
vicdanında tereddüt uyandıran bir hâdise olma
lıdır. Demokratik idarenin aslı kanunların eşit
olarak tatbik edilmesidir. Bunun mücadelesini
yapıyoruz. Bu esası yerleştirmek için çalışıyoruz.
Yüksek Meclisin huzuruna getirmiş olduğum bu
olay, Türk adaleti tarihinde bâzı kanun tatbikçilerinin, bir yüz karası olarak kalacaktır, kanaa
tindeyim.

a) 6123 sayılı Kanunla değişti filen T. C.
Kanununun 13 ncü maddesinin (B) bendi ve Ce
za ve Tevkif Evleri Dahilî Talimatnamesinin 9
n<m maddesi uyarınca, siyasi hükümlülerin, diğer
lerinden ayrı olarak bulundurulması gerektiğin
den, hükümlü Kemal Serdaroğlu diğer mahkûm
lardan tefrik olunmuştur.
b) Ceza ve Tevkif Evleri Dahilî Talimatna
mesinin 35 nci maddesine istinaden, adı geçen
hükümlü bizzat çalışacağından bahsile müessese
ye getirdiği çorap makinasmda kendisinin çalış
mayıp, başka bir hükümlüyü çalıştırdığı görül
düğünden, idarece, mezkûr neşriyatın yapılma
sından evvel 10 . 7 . 1963 tarihinde makinası ce
zaevinden kaldırılarak ailesine verilmiştir.
c) Aynı hükümlünün dispanserde çalışan
müstahdem Sevim Varol'u, ziyaret gün ve saati
haricinde Başgardiyan Mustafa Yıldırım'm yar
dımı ile ve sesleri dışarıdaki nöbetçi tarafından'
duyulabilecek bir yerde, ceza evinin iç kısmına
aldırarak konuştukları anlaşıldığından hüküm
lü hakkında Talimatnameye muhalif hareke
tinden dolayı bir ay ziyaretçi kabulünden mah
rumiyet ve Başgardiyan Mustafa Yıldırım hak
kında tevbih cezası tatbik olunmuştur.
4. Müsebbipleri hakkında yukarda izah edi
len hususlardan gayrı bir muamele yapılmamış
tır.
5. Bakanlıkça hazırlanan ve teşkilâta gön
derilen tamim hükümlerine göre, bir hükümlü
ancak üçten fazla inzibatî ceza aldığı takdirde
hususi infaz ve rejimine tabi tutulmak maksadiyle, Sinop Cezıa Evine sevk edilebilir. Gelişen
hâdiselere göre bu tamim Bakanlığımızca tekrar
incelenımefctedjir.
Adı geçen hükümlü hakkında yukarda bahset
tiğimiz hareketinden dolayı, bir defa inzibatî ce
za tatbik edilmiş bulunmaktadır. Saygılarımla
arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Uyar.
MUSTAFA UYAR (îzmir) — Çok muhterem
arkadaşlarım; kürsüye gelirken Muhterem Aziz
Zeytinoğlu arkadaşımızın bir tarizini işittim.
«Sönmiyen kinler» dediler. Bizim bir kinimiz yok.
Aynaya bakan kendisini görür. Herhalde arkada-
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Bir yüz karası olarak kalacak ve tarihe bu şe
kilde geçecektir. Çünkü; bu olay, aynı bina için
de, aynı ceza evinde, aynı kanun, nizam ve tali
mata tabi olan yüzlerce kişiden bir tanesinin ka
nun tatbikçileri tarafından nasıl himaye edildiği
ni, kanun ve nizamların nasıl tek taraflı tatbik
edildiğini, âmme vicdanında derin rahneler açtı
ğını bir ibret levhası halinde gözlerinizin önüne
serecektir. Yassıada'da, Yüksek Adalet Divanınca
müeppet hapse mahkûm edilen Kemal Serdaroğlu
eski ismi Fikri îştenyılmaz'dır, sonra adını değiş
tirmiş) yatmakta olduğu Kayseri Ceza Evinden
Hükümetin aldığı bir kararla 3 . 12 . 1962 ta
rihinde ceza evi idarecileri «onun gelmesi asayişi
bozar» mülâhazası ile arzulamadıkları halde, mem
leketi olan Bergama Ceza Evine nakledilmiştir.
Sayın Bakanımız, bu gelişin bir sakıncası olmadı
ğımı ifade ettiler. Biz o kanaatte: değiliz. Serda
roğlu'nun fBergama'ya. ıgelmemesi arzu edilmiştir.
Memleketinde bulunması, (Bergama'mın huzurunu
kaçıracağı esbabı ile gelmemesinde fayda mülâ
haza edilmiş ise ide, maalesef Bergama Ceza Evine
gelmesi o zaman tensibedilmiş ve getirilmiştir. Ta
biîdir ki; hüsnüniyetledir. Ama herkes de aynı
hüsnüniyeti maalesef göremiyoruz. Burada, diğer
mahkûm ve mevkufların tabi olduğu kanun ve ni
zamlara tâbi olması gerekirken,, kendisine gösteri
len istisnai muameleden cüret ederek, dayalı, dö
şeli ve konforlu, radyosuna varasıya kadar, iki
oda işgal etmiştir. Halbuki diğer yerlerde, diğer
mahkûmlar, ranzalı karyolalarda üst üste yat
maktadırlar. Her ne kadar siyasi mahkûmların
diğer mahkûmlardan ayrı, tecrit edilmiş bir şe
kilde, bulunmaları iktiza ettiğine dair mevzuat
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var ise de, bu ancak odalarının ayrılması, yatacak
yerlerinin ayrılması şeklinde tatbik edilmelidir ve
kanun odur.
Ayrı bir muameleye, istisnai bir umanıeleye
kanun yer vermemektedir. Günün her saatinde,
istisnasız misafir ve ziyaretçi kabul etmektedir.
Siyasi mahkûmların, tecrit edilmesini emreden
kanun, siyasi mahkûmların günün her saatinde,
diğer mahkûmlardan ayrı olarak, ziyaretçi ka
bul etmesini tecviz etmemektedir. Ama Kemal
Serdaroğlu Bergama'da günün her saatinde, zi
yaretçi kabul etmiştir, öyle ki, Ceza evleri Ta
limatnamesi tâyin ve tes'bit etmiştir; akrabası
olacaktır. Akrabası olmıyan kimselerle de, dı
şarıdan devamlı surette münasebette bulunmuş
tur. Kendi hesabına çorap makinası çalıştırmış
ve âdeta bir tüccar durumuna girmiştir. Çalış
tırdığı bu çorap makinasmda, mahkûmları ça
lıştırmıştır. Halbuki, bir mahkûmun diğer bir
mahkûma hizmet etmeyi, onun hesabına çalış
ması kanunen yasaktır. Onun çalıştırmasına
göz yumulmuştur.
Eşinden başka, dispanserde çalışan bir kızla
gaıyrimeşru 'imüına&elbet kurduğu ve 10 TeuntmuK
1963 gününün; erken saatlerinde bu kızla sevi
şirken jandarmalar tarafından yakalandığı da
sabit olmuştur. Her halde, bu da paralı çalış
ması ile ilgili bir şey değildir. Veyahut da para
ile çalışmasının kendisine verdiği paralarla,
yaptığı, işin icabı olmak gerektir. Nihayet tutu
lan bu zabıt, maalesef mahallî idareciler, yani
adliye idarecileri tarafından mevkii muameleye
konulmamıştır. Nihayet, İzmir'de münteşir De
mokrat İzmir Gazetesi, 4 . 8 . 1963 günlü nüsha
sında, bu halleri efkârı umu'miyeye arz ettikten
sonra, mahallî adliye âmirleri, savcılık uyanmış,
biraz evvel Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi,
Adalet Bakanlığınca bu iş teftiş ettirilmiştir.
Teftiş, 23 . 8 . 1963 tarihinde yapılmıştır. Sayın
Bakanın izahatından ve bizim tes'bit ettiğimiz
hallerden ve aldığımız haberlerden, ebedî mah
kûm Serdaroğlu'nun, teftişten sonra, bir ay müd
detle sıkı bir disipline tabi tutulduğunu öğren
miş bulunuyoruz. Geç de olsa, bu tedbirlerin
alınmış olmasından dolayı Adalet Bakanlığına
teşekkür ederiz. Temennimiz buna cesaret ve
ren kanun tatbikçilerinin, iriti'baha gelmiş olma
sıdır. Antrparentez söylemek lazımsa «Denize
düşen yılana sarılır». Kemal Serdaroğlu, bu
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hareketleri yapmak için kendinde bir arzu, bir
iştiyak duyabilir ve bunları yapmayı arzu ede
bilir. Bu duygusu kendisince mubah olabilir.
Ama, bu halleri göre- göre bunlara müsamaha
etmek, kanunları tatbik etmemek, nizamları çiğ
nemek kanaatimce en büyük suçtur.
Muhterem arkadaşlar, biz burada, ne kadar
ileri medeni ve insan haklarına uygun kanunlar
çıkartırsak çıkaralım; biraz sonra isimlerini
vereceğim Bergama Adliyesi mensubu bâzı kjanun tatbikçilerinin yaptığı gibi, kanunlar, ha
tır ve keyfe göre, tek taraflı tatbik edilirse ve
bu hareketleri, takipsiz ve cezasız kalırsa; mil
lete ümit ettiğimiz huzuru veremeyiz ve göre
meyiz.
Kemal Serdaroğlu'na bu cüreti verenler
şunlardır: Başta Bergama Ağır Ceıza Reisi
Fafhri Kazan, Kadastro Hâkimi 'Turgut Çelik.
Ou'm'h'uri'yet Savcısı Hasan Gülmüıştekin, Muavini lllhan, Asliye Hukuk Hâkimi İSabri Tanyeli,
Sulh Hukuk Hâkimi Mustafa Gecik, Kadastro Mü
başiri Abdullah, Hukuk Başkâtibi Hidayet Cin
göz ve belediyede çalışan Faik Candan.. Bu sa
bisini', resmî .sıfatlarına güvenerek vakitli, va
kitsiz ceza evine gitmekte ve mahkûm Serdar'oğhı'yla uzun müddet ^görüjşjnı'elkıtedirlejr.
Bir ağır ceza reisi, bir Çumbui'iyet Müddeiumu
misi, siyasi bir mahkûmu, vakitli vakitsiz zi
yaret ederse, o mahkûm bundan ©esaret alır,
suç işler ve hattâ kaçmaya cesaret eder. Bir$z
sbnra izah 'edeceğim. Hattâ, bâzı kimselerin
Serdaroğlu ile birlikte, dışarıdan getirilen ye
mekleri (beraber yedikleri, su diye bardak ile
ceza evine rakı sokulduğu' da Ibir vakıadır.
Kanunu tatbik ile nrükelleif olan adalet men
supları böyle hareket edince, Serdaroğlu'nun,
Demokrat Parti Başkanı, Belediye 'Başkanı
olduğu zamanlarda veya Milletvekilliğinde, işe
yerleştirmiş olduğu Başgardiyan Mustafa Yıl
dırım ve onun eniştesi gardiyan Ali Varol, İs
mail 've Mehmet Can adlı kardeş gardiyanlar
ve başgardiyanın karısı kadın gardiyan da ta
biatıyla boş durmaz ve âmirleri gibi, minnet
hissi ile bağlı bulunduğu Serdaroğlu'na Hikmet
dilmekte yarış ederler ve etımişlerdir. Halen de
hizimet etmektedirler. Bu gardiyanlar ceza
evinden yemek yemektedirler. Gardiyanların
evine ceza evinden yemek gitmektedir. (Soldan
«yalan» sesi) Bu 'Mhmİden ifade ediyoruz, ya-
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BAŞKAN - Sayın Asım Eren burada mı?.
Burada. Ticaret Bakanı burada, Bayındırlık Ba
kanı yoklar. Sayın Eren, yalnız Ticaret Baka
nının izahatı kâfi midir?
ASIM EREN (Niğde) — Beraber olmaları
nı tercih ederim.
BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı bulunama
dığından gelecek birleşime bırakıldı.

lan söylemeyi şerefsizlik addederiz. IBu gar
diyanlar el'an Serdarioğlu'nun 'gizli gizli hiz
metinde ve amaline 'hizmet etmek yarışmdadır.
Bu 'hizmet eHba'bı Bergama'da kaklığı müddet
çe veya Serdamğlu, Bergama'dan uzaklaştırılnıadıkça, Bergama'daki 'bu huzursuzluk devam
edecektir. Çünkü, Demokrat- Parti ve Beledi
ye "Başkanlığından Milletvekili seçilerek, etoe•dî 'malhkûtıı »olan Serdaroğlu'nu Ibu kimseler,
yine IBcrgama'nm ikinci Belediye Başkanı ola
rak görmektedirler. (Bıulgün ÎBergaıma'da işu lıa«va esmektedir. İ k i ibeledilye iba'şkanı vardır. 'Bi
risi iseıeilen belediye Ibaıglkanı, (birisi de Serdarioğlu'dur. 'Serdardğlu'mm ibu kimselerden fay
dalanmak surettiyle kaçmayı Ibile tasarladığı 'şâyidir. Bunu !bir ihbar telâkki etmeısini Adalet
'Bakanından istirham ediyorum. 11u hususla
tedfbir almasını rica cdiyonta. 'Binaenaleyh (ba
kanlığın, Bergamalılara huzur vermek için ilk
tedıbir olarak, Serdaroğtu'nun Bergama'dan
uzaklaştırıîmasını, kanun 'tatbikeilerinin, taraf
sız ve kanuni (Olmalarını teimin etmelerini Yüıee
Meclis huzurunda rica ediyonum. Hürmetle
rimle.

29. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka
yardım yapmak hususunda ne
düşünüldüğüne
dair îmar ve İskân ve Tarım bakanlarından söz
lü sorusu (6/697)
BAŞKAN — Sayın Asım Eren burada. İlgili
bakanlar bulunmadıkları için soru gelecek birle
şime bırakıldı.
30. — Niğde
Milletvekili
Asım
Eren'in,
Niğde ilinin ana ihtiyaçlarını karşılamak için
bir program ya,%nlıp yapılmadığına ve tabiî âfet
ler dolayısiyle mağdur olan halka bir an evvel
yardım yapılması hususunda ne düşünüldüğüme
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/698)

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.

ADALET

BAKANİ SEDAT ÇUMRALİ

(C. Senatosu Konya Üyesi) — !Saym Mustafa
Uyar'm sual önergesin de balhis konusu eittiği
'hususlara cevap ıverdik. Buradaki (beyanları,
sual mıeıvzuunun çıok v,e çlok «üslfcüne sıkarak
yeni yeni vakıalar, yeni iyeni llııâdiseler, ve yeni
yeni 'şikâyetleri getirmektedir. )Bu meseleye,
evvelce arz ettiğim şekilde, 1J968 senesinde
«Demokrat tzmir»f Gra'zetesinin neşriyatından
•önce 'vekâletçe el konularak müfettişler tara
fından talhkik ve tetkik edilmiş, arz ettiğim ne
tice alınmıştır. Şimdi, arkadaşımız ,burada,
«yeni deliller, yeni suçlar lortaya koymaktadır.
Emin olsunlar k i ; 'bunlar inceden inceye tet
kik ive 'teftiş edilecek 've neticesi kendilerine
'bildirilecektir.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
28. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan yol ve
köprülerin in.şaası ile meyva ve, bağları âfetten
zarar görenlere yardım yapılması
hususunda
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve
Bayındırlık
bakanlarından sözlü sorusu (6/696)
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BAŞKAN — Sayıır Asım Eren burada. Baş
bakan adına cevap verecek Bakan varmı? Yok.
Soru gelecek birleşime bırakıldı.
31. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğ
de ili Merkez Devlet Hastanesi ile ti Sağlık
Müdüründen
vâki şikâyetler hakkında ne dü
şünüldüğüne
dair, Sağlık ve Sosyal
Yardım
Bakanınından sözlü sorusu (6/699)
BAŞKAN — Soru sahibi burada. Bakan da
burada. Soruyu okutuyorum.
28 . 8 . 1963
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sını arz ve rica ederim.
Niğde Milletvekili
Asım Eren
Soru :
Niğde ili merkezindeki Devlet Hastanesinde
ki bâzı tabiplerin halktan şahsan vizite parası
almadıkça hasfayı ne muayene ve ne de.hasta
neye kabul etmemek gibi bir itiyada saptıkları,
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halkın kesif şikâyetlerinden öğrenilmiştir. Jbil
hassa kadın ve iç hastalıklarının tabipleri şikâ
yet konusudur ve bu tabiplerin türlü olayları dil
lerde, köylerde dolaşmakta ve halkın infiali
açıkça belirmektedir. Bunların ciddi tahkik ve
tes'bi'tiyle kanuni işlemin hemen uygulanması
için Sayın Kakan ne gibi tedbirler düşünmekte
dir ve alacaktır6? Bu hallere bir son vermekte
sayın Bakanlık mensupları azimli midirler?
Niğde ilinin ebe, sağlık memuru ve doktor
bekliyen ve (Kızamık, çocuk ishali) gibi bula
şık hastalığı olan bölgelerine ve umumiyetle
normal sıhhi hizmetler için köylere Niğde Sağ
lık Müdürlüğünce ve mahiyetince hiç uğranma
dığını esefle gördüm. Sayın Bakan, bir kap
lıcada Özel görev de alan İl Sağlık Müdürünün
ciddi resmî faaliyetini ne zaman sağlıyacaktır?
Çocuk ve gebe kadın zayiatının bu yıl, çok yük
sek miktara çıkmasının başlıca sebebi olan (Niğ
de Hastanesinin ihmalleri, ti Sağlık Teşkilâtının
lâğarlığı ve yetmezliği) ne zaman son bulacak
tır?
Sayın Bakan, bu suretle Niğde iline âcil özel
bir sağlık işleri tetkik ve tahkik ve murakabe
programı tatbikini uygun görmezler mi ve böy
le bir faaliyetle Niğde ili halkının da minnet ve
şükranını kazanacaklarını kabul buyururlar
niı?
BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı Sayın Kemal Demir,
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL QEMİR (Boiıı) — Muhterem arkadaş
lar, Niğde Milletvekili Sayın Asım E ren'in so
rularına cevaplarımı arz edeceğim.
Hastanelerde çalışan hekimlerin, mütehassıs
ların muayenehanelerine uğramıyan hastaları
hastaneye yatı rmadıkları hakkındaki şikâyetler,
yaygındır ve arkadaşlarım takdir buyururlar
ki, bu Niğde iline münhasır değildir. Bütün
hastanelerimiz için hastanelerde çalışan hekim-,
lerin, muayenehanelerine uğramamış olan has
taları, hastaneye yatı rmadıkları hakkındaki şi
kâyetler, zaman zaman basında, parlâmentoda
ve halk arasında yaygın şekilde ifade edilmek
tedir. Bu soru münasebetiyle ve bundan fayda
lanmak suretiyle bu konu hakkındaki düşünce
lerimi ifade etmek isterim. Hastanelerde çalı
şan hekim arkadaşlar arasında, hekimler ara
sında, az sayıda da olsa, çok az sayıda da olsa,
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muayenehanesine uğrıyan hastaların hastaneye
yatırılması bakımından, tefrik edici muameleye :
tabi tutulmuş olanlar bulunabilir. Ama, büyük
çoğunlukla hastane hekimlerinin hastaneye has-:
ta yatırmak için, muayenehanelerini bir geçim
vasıtası olarak kullandıklarını ifade etmek ha-,
talidir, doğru olmaz. Her toplumda vazifesini
kötüye kullanan insanlar bulunabildiği gibi,
hastane hekimleri arasında da vazifelerinden do
layı, muayenehanelerinde vazifelerini kötüye
kullanmak suretiyle, muayenehanelerine uğrı
yan hastaları hastaneye yatırmak bakımından
diğer hastalara nazaran farklı muameleye tabi
tutanlar bulunuyor ise, bunu bütün hastaneler
de çalışan hekimlere teşmil etmek hatalı bir ha
reket olur, kanaatindeyim. Sayın Asım Eren ar
kadaşımın Niğde için belirtmiş olduğu misalleri
kıyaslamak istemiyorum. Ancak, genel bir ko
nudur. Sık sık mevzu edilmektedir. Sık sık söy
lenmektedir. Yüce parlâmentonun ve yüce par
lâmento üyelerinin huzurunda bu konuyu, bu
sözlü soru münasebetiyle dile getirmek istedim.
Hastane hekimleri, muayenehanelerini hastaner
ye yatırdıkları hastalar için bir geçim vasıtası,
onları muayenehanelere çekmek suretiyle, has
tane yataklarını bir geçim vasıtası haline geti
riyor, değillerdir. Ancak, vatandaşlar arasında
bir yaygın kanaat vardır. Vatandaş, hasta sahi
bi şöyle bir kanının sahibidir. Eğer hastamı,
hastane doktorunun muayenesinden geçirirsem,
hastam doktorun hastası gibi kabul edilir, has
tanede daha iyi muameleye tabi tutulur, daha
iyi bakım görür, daha iyi hizmet görür, daha
çabuk, daha güzel tedavi edilir. Bu, halk ara
sında, hasta sahipleri arasında birkaç emsalden
doğma, birkaç vakıadan doğma, yayılmış bir
yanlış kanaattir. Yine, hasta sahipleri arasında.
hastasını hastane doktoruna götürdüğü takdir
de, hastaneye daha kolay yatıracağı kanaati
vardır. Bu da hatalı bir kanaattir, ama mevcut
tur. Bu sebepledir ki, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı bu konuyu ele almış ve hastanelerde
çalışan mütehassıs hekimlerin, muayenehaneleri
ile hastane arasında - eğer irtibatları varsa - bu
irtibatları önlemek için gerekli tedbirleri almak
yoluna girmiştir. Sayın Asını Eren arkadaşımın
bu sorusu münasebetiyle şunu ifade etmek iste
rini; Niğde'de bilhassa kadın ve iç hastalıkları
tabiplerinden şikâyetler olduğu belirtilmekte
dir. Eğer, değerli arkadaşlarım, bu hususta
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vakalar zikretmek imkânın sahibolurlar da
lütfedip bunları Bakanlığa tevdi ederlerse,
tahkik ve tetkik edip bunu tatbik edenler hak
kında muamele yapacağımızı ve emsal teşkil et
memesi bakımından bundan sonra bu gibi kötü
yola sapan bakanlık mensuplarımız olursa ciddi
yetle üzerinde duracağımızı ve cezalandırcağımızı belirtmek isterim.
Niğde İlinde çocuk ölüm nisbetinin fazla ol
duğunu, Sayın Asım Eren arkadaşım, sorula
rında belirtiyorlar. Mahallinde yapılan tetkik
lere göre, kadın, doğum ve çocuk hastalıkları
servisine; okuduğum rakamlar Niğde içindir;
1962 yılında 1 530 hasta yatmış ve 28 vefat
kaydedilmiştir. Bunlardan 20 si Prematüre ço
cuk ölümü, diğerleri de Küptür - Uterin, Dekolman - Plasanter ve Pelviperitonit gibi mü
him ve mortalite nisbeti her yerde yüksek
hastalıklar ve ameliyat sonu ölümlerdir. Yine
bu serviste, 1963 yılı 20 Eylül tarihine kadar
yatan hasta sayısı 1 080, ölen 16 dır. Bunlardan
7 si Prematüre çocuk ölümleridir.
Çocuk servisine ise, 1962 de 706 hasta ya
tırılmış, bunlardan 612 si vefat etmiştir, ölüm
lerden 30 u Bronkopniömoni, 3 ü toksikoz, 6 sı
sepsis ve diğerleri de 'zehirlenme ve saire hasta
lıklardan vukua gelmiştir. Bu serviste, 1963
yılından 20 Eylül tarihine kadar yatan hasta
sayısı 616, ölüm 51 dır.
'Gerek kadın hastalıkları ve gerekse çocuk
servisinde vukubulan ölümlerden dolayı ma
hallî makamlara bölge müfettişlerimize ve Ba
kanlığa vatandaş şikâyetleri vukubulmamıştn\
Buna rağmen Bakanlığımız mevcut kayıt
lara göre, konuyu, yerine gönderdiği müfettiş
lere tetkik ettirmiş, bu ölüm sayılarının ya
tan hastalara nazaran büyük n'isbet arz etme
diği, büyük nisbette olmadığı tes'bit edilmiştir.
Niğde Sağlık Müdürünün, Niğde'de özel ida
reye ait bir kaplıcada doktor olarak çalıştığı,
bu itibarla Sağlıik Müdürlüğü görevini yeri
ne getirmekte; bir ek görev de üzerine aldığı
için; güçlük çekmekte olduğu ve vazifesini
aksattığı ifade edilmektedir. Doğrudur.
özel idareye ait bu, kaplıcada uzun müd
det bir kaplıca doktoru bulunamamış, kaplıca
özel idareye ait olduğu' için mahallin sağlık
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müdürünün görevi yerine getirmesini kabul
etmiş ve kendisine teklif edilmiştir. Sağlık Mü
dürü bu görevi haftada 2-3 gün kaplıcaya uğrıyarak tedvir ettiğini, değerli arkadaşım ifa
de etti. Bıı hizmetle beraber sağlık müdürlü
ğünün yan yana yürümesi mümkün olmıyacağı için, vilâyete Sağlık Müdürünün uhdesin
den kaplıca doktorluğu görevinin alınması
için yazı yazılmıştır. Değerli arkadaşımın, bil
gilerine arz ederim. Bu münasebetle, Niğde'de
olduğu gibi, yurdun her yerinde Bakanlığa bağ
lı hastahanelerde bugüne kadar olduğu gibi,
hekimlerin çalışmalarındaki vazifenin görül
mesine ait teftişlerden öteye, bundan böyle,
hastahanelerin ilmî teftişe tabi tutulacağını
ifade etmek isterim. Türkiye'nin her yerinde
hastanede çalışan mütehassıs hekimlerin il
mî çalışmalarının, Bakanlık tarafından ayrıla
cak, Ankara., istanbul, izmir'de, eğitim ve öğ
retim hastanelerinde çalışan mütehassıs he
kimlerden kurulacak ekiplerle yurdun her ta
rafındaki hastaneler ilmî çalışmaları yönün
den teftişe tabi tutulmasına ve belirtilen nok
sanlıkların giderilmesine çalışılacaktır. Bâzı
larının ilmî yetersizliği varsa, ona göre de tedr
birler almak suretiyle, hastahanelerimizin da
ha verimli, hasta hizmetinde daha iyi çalışma
larını sağlamak için gerekli tedbirler alınmış
tır ve tatbik edilecektir. Değerli arkadaşım,
eğer Niğde iline ait hizmetlerin görülmesinde
hissettikleri, gördükleri, tesbit ettikleri aksak
lıkları vaka zikretmek suretiyle Bakanlığımı
za tevdi ederlerse Niğde ilinde sağlık hizmetle
rinin daha iyi yürütülebilmesi içiı* Bakanlık
olarak gerekli tedbirlerin alınacağından ve
(Bakanlığın da bundan memnun olacağından
emin olmasını istirham ederim; saygılarımla.
(BAŞKAN — Sayın Eren.
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, sözlü sorumu Ağustosun 28 inde
sunmuştum. Üç muhterem arkadaşımız Sağlık
Bakanı olarak bu sorum üzerinde durdular,
fakat cevap vermek, pek Muhterem Kemal De
mir arkadaşımıza nasiboldu. Cevapları dolayısiylc kendilerine teşekkür ederim. Bilhassa,
sözlü sorum vesilesiyle, umumi ikaz şeklindeki
beyanlarını minnetle karşılarım.
Müsaade buyurulursa, sözlü soruma ait bâ
zı mülâhaza ve bilgilerimi sunacağım. Bende-
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niz de buyurdukları gibi, sözlü sorumda, ku
sur telâkki edilecek hareketleri umumi mâna
da ziknetmiyere'k, kimlerin bunu işlediğini, hat
tâ (bunların ismini zikretmekten çekinerek, sa
dece vazife
makamlarından bahsettim. Kadın
hastalıkları, çocuk hastalıkları, iç hastalıkları
ve il sağlık müdürü diye zikrettim, tasrih et
tim. Buyurdukları gibi, umumi mânada bir it
hamda bulunmadım. Bunların, vazifelerini, söz
lü sorumun metninde arz ettiğim gibi, hakkiyle
yapmadıkları, kötüye kullanmak değil, fakat
yeminlerine uygun şekilde ifa etmedikleri hak
kındaki misâllerim elimdeki dosyalarda mev
cuttur ve pek çoktur. Emirleri veçhile bunları
Sayın Bakana dairelerde takdim edeceğim. Bu
rada bilhassa özetle şunu arz etmek isterim ki,
bir gebe kadın, karnında ikiz çocuğu ile hasta
ne kapısında sedyede kadın doktorunun gelme
sini beklemiş, fakat o «Ben nöbetçi değilim,
mesai saati değildir, nöbetçi tabip baksın» di
ye başka branşta mütehassıs olan bir tabibe
işi havale etmiş, ısrar üzerine «Muayenehaneme
gelsin, evvelâ orada bakayım, icalbederse yatı
rırım şeklinde cevap vermiştir.» Bu arada ka
dın, karnındaki ikizleriyle, yavrulariyle bera
ber ölmüştür. Bu kadın Bor'un Postalı köyün
de bir köylünün eşidir, ismini, hüviyetini tak
dim edeceğim.
Yine, buna benzer bir başka misali Ulukış
la ilçesinin Gümüş köyünden, vereceğim; Toros dağlarının dibinde bir köydür, dağdadır.
Köy ebesi de yoktur. O dağ köylerinden yalnız
birinde, Darboğaz köyünde, ebe bulunur. Fa
kat bu iki köyün arası da arızalıdır, dağlararası irtibatı da mevcut bulunmadığı ve ancak
Ulukışla vadisine, aşağı ovaya inip, boğazdan
geçmek icabettiği için, Gümüş köyüne bir km.
aşağıdan itibaren araba da işlemediği, yaya çık
mak veya hayvan sırtında çıkıp inmek gerekti
ği için, doğumunda, müşkülât görülen kadınca
ğız, evvelâ insan sırtında, sonra hayvan sırtın
da, sonra takır tukur bir arabada, sonra
bir
otobüste Niğde'ye getirilebildiği için, bu sarsın
tıların verdiği kan zayiatı ile yine hastane
kapısında, yine kendisine haber gönderilen ka
dın doktorunun «muayenehaneme ıgetiıımeızse-ı
niz bakmam, yatırmam» tarzındaki ısrarları
üzerine, Ibir türlü dolktlorun eline ulaşamadığı
için, yine hastanenin etşiğinde (ölmüştür. Muh
terem arkadaşlarım, (benim sözlü sonumu ver-
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meniden sonra dahi, «tecasür» tabiriyle ifade
edilebilecek (bu harekete devam etmiş ve 'hattâ
hastanın birisine de «kime gidersen güt, Allah'a
kadar şikâyet et» demiştir. Bu 'böyledir. Pa
rayı vermeden ne ısıoıkarım, ne Ibakarım demek
te devam etmiştir. Kadın hastalıkları dx>ktıora
arkadaşımız bugün aynı faaliyete, aıynı şekilde
devam ettarektedir. Niğde'nin hiçbir
ilçesi
hiçbir köyü yoktur ki, bu doktorun ismini mu
habbetle ansın. 'Taım tersini anmaktadır. Fena
'bir şöhret 'bütün ilde yayılmıştır, dalgalanmak
tadır. Şahsan [kendisiyle hiçbir (husumetim,
geçmişim yoktur, olmamıştır. Hattâ haya
tımda yüz yüze 'bile geÜ|miş değilim. Fakat, ge
rek Temmuz ayında gezdiğim 105 köy <ve ka
sabada, gerekse 'ondan s'onraki tarihlerde, (hat
tâ dün gece yarısına kadar 3 »günden beri gez
diğim yerlerde ve son gezimde, 3 'günden Iberi
Dr. Lelbit Yurdoğlu'nun yanında dahi kendisi
ne ve bana ifade edilen şikâyetler 'olmuştur.
Bizzat Saıyın A. P. li Borlu hemşehrim Haydar
Özalp'in dahi nefret izhar ettiği müşahedele
rimiz mesmuatımüz ölmuşıtur. Bu itibarla, muh
terem hakandan, hu 'kadın doktorunun, muhi
tin nefretinin baişka şekillere inkılâbetimemesİ
için hiç olma'zsa, dalha iyi murakabe edilebile
cek hir yerde vazifelendirilmesi hususunu is
tirham ederim. Kaldı ki, takdim edeceğim
«va'k'alar dolayısİyle celzai takibat icahıedijyor
Ikanaatindeyim. Bu hususun da bilhassa tâkir
hini istirham edeceğim.
0ocuk doktora lolarak Halû!k isminde hir
zat mevcut idi. Bunun, hastaneye 'gelen çocuk
(hastaları üzerinde her hangi hir İhmali şikâyet
edilmiş; değildir. Bu hususta saıyın hakanın
'müfettiş raporuna 'mlüstenit ifadeleri doğru
dur. Ancak, asıl mühim »olan mesele İl Sağlık
Müdürlünün kendi teşkilâtı ile alâkadar 'olma
sıdır.. Epidemik çjocuk hastalıkları, hilhassa
çocuk ishali ve kızamık dolayısiyle, o ıgezdiğim
yerlerdeki 'köylerde hir ayda en aişiağı 15 ilâ
20 çocuğun hiç hastaneye (gitmeden öldüğü
görülmüştür. Ne hir sağlılk memuru ne hir
doktor buraya gelip haberdar 'olmadığı için, hu
hastalıklar sebebiyle hirçiok ölümler tolmuışltur.
Bunlar talbiî istatistiğe intikal etmiş alaylar
değildir. Bu itibarla, muhterem hakanın bu
rada lokuduğu rakamlar ve alaylar hakikatte
hastaneye gelmişlere münhasır .olduğu için,
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gelıniiy e tileri ihtiva etmediği iyin, çoğunlukla
sağlık teşkilâtının bu vefiyatı, bu (hastalıkları
ımalhallinde 'korutnol erimemesi netiıeesinde Ibu:
haller vukubulduğu için, çocuk hastalıkları dok
toruna, şalhsan ıbu isözlü borumda Ibir itlhıamıra
yoktur. Çoıcuk [hastalıklarına lolan alâkasıizlığı sağlık m'üdıüıftine tevcih etmişimdir. Sağlık
müdürü, Çiftelhan Kaplıcasında, Ihaifitiada Cu
martesi, 'Pazar ve Oarşamlba 'günleri fhususi gö
rev almış, ama bu görevi yaparken, aynı saat
lerde aynı günlerde kızamıktan, çoıcuk iskalinden ülmelkte lolan, 'Niğde'nin Imerkez ilçesinin
Melendiz yani Çiftlik ;veya ıGnöleük (bucağında
ki çocukların hastalısından Ihaiberdar bile iolmamıştır.
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bir şeyden bahsetmemişti. Kendisi ile sıkı te
masım olmuştu. Sadece iç hastalıkları doktoru
na münhasır olarak, yazdığı bu mektubu, kadın
hastalıkları doktoruna teşmil etmiyerek yazmış ol
masından şu netice çıkmaktadır. Kadın hastalıkları
doktorunun bir A.V. sempatizanı, benim bu kadın
hastalıkları doktorunun yanıbaşında, şikâyet
ettiğim iç hastalıkları
doktorunun da bir
G. H. P. sempatizanı olmasından ileri gelmiş
tir. Ben her ikisini birlikte şikâyet etmişim
dir. Bu da bendenizin partizan bir zihniyet
le hareket etmediğimin, sadece milletin hakiki
menfaatleri üzerinde milletvekilliği vazifemi
yaptığımın bir dedilidir.

Mu'hterem arkadaşlar; bu sağlık 'müdürü
nün köylere /verdiği e!)eler hareketsiz vaziyet
tedir. Çünkü, vasıtaları ve emniyetleri yok
tur. Dağlık arazide, mlücavir köylerden 4 - 5
köye bir e'be taihsi's edilmiştir. Eiberıin burala
ra, .gitmesine maddi imkân (olmadığı için, Ihâsıl
/olan oo'öuk vefiyatının da farkında değildir.
'Bu balcımdan, Ulukışla'nın dağ köylerinde,
AJilhioıca, Oümiü'ş, Elmalı köylerinde Hasangaizi'de, Horoz köyünde rasladığım içjoeuk zayi
atı ibu istatistiklere girmemiştir ve (göklerimizi
Ihiiizıünle ıslatacak vak'alar (halindedir. (Bulgun
dalhi ıbu m eşele kemâli ile düzelmiş değildir.
Saym Bakan, kendilerini teimin ederim, ciğer
•vakit 'bulup da lütfen beraberce seyalhate razı
'olurlarsa, kendilerini o köylere (götüreceğim,
kimlerin kaç kur'ban 'verdiğini, (hangi kadınla
rın doğumda elbesizlik'ten, vasıtasızlıktan nıa'hallinde öldüğünü, nasıl ziayiat verdiğimizi
göstereceğim. Bu itibarla, (hastaneye [gelip, ka
rantina kayıtlarına girip, iorada tedavi edilen
lere ait rakamlara ımun'hasır olarak okudukla
rı 'bilgilerin, Niğde vilâyetinin umumi sıihhi
durumuna 'ölçü ola'mıyaeağını hiihaasa arz et
mek isterim.
Muhterem arkadaşlarım, iç. hastalıkları dok
torunun da, kadın doktoru kadar olmasa da,
vazifesinde ettiği yemine uygun hareket etme
diğini zikretmişimdir. Katiyen, bu şikâyetle
rimde en ufak bir partizanlık olmadığının bir
misalini ve delilini, simdi, bugün burada aldı
ğım bir mektubu okuyarak arz edeceğim. Bu
mektup Niğde Belediye Başkanından gelmiştir.
Halbuki, kendisini dün görmüştüm, bana böyle

Muhterem arkadaşlarım ; sağlık teşkilâtının
(iki vazifesi vardır. Birisi, mahallinde .mer
kezdeki teşkilâtı, ilçelerde, bucaklarda, il merke
zinde birisi de il içinde tarama faaliyeti va
zifesidir. İllerimizdeki tarama faaliyetleri, sağ
lık teşkilâtlarımız tarafından
muntazaman
yapılmadıkça yer yer zuhur edebilecek olan
epidemik hastalıklar ve her türlü zayiattan
ne haber alınabilir, ne de önlenebilir. Bu iti
barla, bendeniz, bilhassa tarama ve seyyar faa
liyetler hususundaki, Niğde İl Sağlık Teşkilâtı
nın ihmalini son derecede itham sebebi telâkki
etmekteyim. Asıl sağlık teşkilâtımızın yapması
gereken iş bu idi. Kaldı ki, merkezdeki, sabit
'vazifesini de haıkkiylc yapmamıştır. Belediye1
'başkanının mektubunu okuyorum.
BAŞKAN — Sayın Eren mektubu okumaya
vaktimiz yok, doldu, lütfen mektubun hulâ
sasını söyleyiniz.
ASİM EREN (Devamla) — Efendim, mek
tubun hulâsası; belediye başkanının, partileri
miz ayrı olmasına rağmen şahsıma ait güve
nini ifade eden paragraflarından sonra, taraf
sız hareket edeceğime olan güvenini bildir
dikten sonra, Niğde Memleket Hastanesinde ön
kapının kapanıp arka kapının muayenehanele
re açıldığını ve bilhassa, iç hastalıkları doktoru
ile diğer- muayenehanelerin istikametine açılan
kapının açık bulundurulduğunu; para alınmadan,
muayenehaneye gelinmeden katiyen, diğer doktor
lar da dâhil, muayeneye gelinmeden tedavi yapıl
madığını hastaneye yatırılmadığını; hastanenin son
derece bakımsız olduğunu, epidemik hastalıklar
yaltakhanelerinin çok bakumsız halde bulundurul-
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duğunıı, uzun uzadı ya anlatmaktadır. Evvelce
benim sözlü sorum üzerine müfettişlerin ver
diği raporlar ki, üzerinde muhterem bakanlıkça
iki defa teftiş yaptırılmıştır; birisi Konya
Bölge Müfettişi olan tabip tarafından yapıl
mış, bir rapor verilmiş, sonra bakanlıktan iki
müfettiş gönderilmek suretiyle ki, birisinin,
ismi Sami olacak tetkik ettirilmiştir. Bunların
verdiği rapor üzerine, eski Bakan Yusuf Azizoğlu zamanında, iç. hastalıkları doktorunun ev
velâ Gümüşaneye nakli hakkında bir tâyin ka
rarnamesi hazırlanmiış ve hattâ .imzalanmış, fa
kat sonradan bu yerine getirilmemiş. Bun
dan şikâyet edilmekte, Bu gibi hâdiseler de
vam ederse, memlekette Hükümete, her türlü
itimatsızlığın belireceği ifade edilmiş ve be
nim milletvekili olarak vazifemi yerine getirme
diğim için bunların kürsüde söylememiz istonmiştİT.
Vazifeyi özetle yerine getirdim. İçindeki
terimler, ifadeler, tâbirler, okunsaydı, bir A. P.
H belediye başkanı arkadaşımın ve hemşehri
min O. II. P. li milletvekili olmama rağmen
bendenize güvenerek yazdığı bu mektubun
mahiyeti, bütün tarafsız düşünen muhterem
üyelerce takdir edilecek ve sözlü sorumun
muhtevasının esprisi takdir ve tasvibedilecekti, doğru olarak kabul buyurulacaktı. Ha
kikaten. sözlü sorumda bahsettiğim şeyler
uzun müşaıhedelerime müstenittir ve katiyen bir
mübalâğa yoktur. Tekrar ar zediyorum. Muh
terem kadın veya çocuk hastalıkları doktorlarının
hiç birinin şahsımla temasları dahi olmuş değil
dir. Hattâ «fbizi bir defa görmeden bunu ver
miş olması doğru olmamış, keşke Asım Bey
bizi bir defa görmüş olsaydı» diye bendenize
ha'ber dahi göndermişlerdir.
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rem Bakana tekrar teşekkürlerimi sunar, burum
Türkiye çapında da bir vesile telâkki edilmiş
olmasını gene minnetle karşıladığımı ifade ede
rim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
Açık oylamaların neticelerini okuyorum.
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın oylanmasına 274 arkadaşımız iştirak etmiş
239 kabul, 27 ret, 8 çekinser oy çıkmıştır. Böy
lece tasarı kanunlaşmıştır.
Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe
Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısının ya
pılan oylanmasına 265 arkadaşımız katılmış,
232 kabul, 26 ret, 7 çekinser oy çıkmıştır. Ara
nan nisap temin edilmiş ve böylece tasarı kanun
laşmıştır.
Harçlar kanunu tasarısına ait oylamaya
218 arkadaşımız katılmış, 157 kabul, 55 ret, 6 çe
kinser oy çıkmıştır. Aranan nisap temin edile
mediğinden gelecek birleşimde tekrarlanacak
tır.
Damga Vergisi kanun tasarısına ait yapılan
oylamaya 196 arkadaşımız katılmış, 143 kabul,
46 ret, 7 çekinser oy çıkmıştır. Aranan nisap
temin edilemediğinden gelecek birleşimde oyla
nacaktır.

BAŞKAN — Sayın Eren, vaktiniz dolmuş
tur.

X ve XI nci Dönem Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyelerinin ödeneklerinin mütevellit T. C.
Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan
borçlarının ertelenmesine aidplan kanun teklifi
nin oylanmasına 146 arkadaşımız katılmış,
128 kabul, 14 ret, 4 çekinser oy çıkmıştır. Ara
nan nisap temin edilemediğinden gelecek birle
şimde tekrar oylarınıza sunulacaktır.
Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle, 23 Ocak
Perşembe günü saat 14,00 de toplanılmak üiere Birleşimi kapatıyorum.

ASIM
EREN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, mâruzâtım bu kadardır. Muhte-

Kapanış saati : 18,45
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İ963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen
oyların sonucu
(Tasarı kanunlaşmıştır:;
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

450
274
239
27
8
167
9

[Kabul edenler]
ADANA
Yusuf Aktimur
Kasım Gülek
Ahmet Karamüftüoğlu
Ahmet Savruıı
Ahmet Topaloğlu
ADIYAMAN
Arif Atalay
Mahmut Deniz
Ali Turanlı
AFYON KARAHÎSAR
Halûk Nur Baki
Veli Başaran
Hasan Dinçer
Asım Yılmaz
Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Nevzat Güngör
AMASYA
Reşat Arpacıoğlu
Mustafa Kemal Karan
ismail Sarıgöz
Nevzat Şener
ANKARA
Burhan Apaydın
Hüseyin Ataman
Nihat Berkkan
Ostman Bölükbaçı
Fuat Börekçi
Muhlis Ete
ismail Gence
Ibraihim İmirzahoğlu
ihsan Köknel
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı

İlyas Seçkin
Abdülhak Kemal Yörük
ANTALYA
Etem Ağva
Ömer Eken
Rafet Eker
Hasan Fehmi Boztepe
Nihat Su
ARTVİN
Sabit Osıman Avcı
Saffet Eminağaoğlu
AYDIN
Orhan Apaydın
Hilmi Aydmçer
Melâhat Gedik
Mustafa Şükrü Koç
ismet Sezgin
BALIKESİR
Ahmet Aydın Bola'k
Kaya Bulut
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Gökhan Evliyaoğlu
Cevat Kanpulat
Ahmet İhsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mehmet Tiritoğlu
BİTLİS
Nafiz Giray
Müştak Okumuş
BOLÜ
Kâmil İnal
BURDUR
Fethi Çelikbaş
Mehmet özbey
Nadir Yavuzıkan

BURSA
Edip Rüştü Akyürek
Sadrettin Çanga
ibrahim öktem
Ahmet Türkel
Ziya Uğur
ismail Yılmaz
Baha Cemal Zağra
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Burhan Arat
Süreyya Endik
Şefik inan
ÇANKIRI
Rahmi inceler
Şaban Keskin
ÇORUM
Abdurrahman Güler
Faruk Küreli
Necmi ökten
DENİZLİ
Mehmet Çobanoğlu
ismail Ertan
İbrahim Kocatürk
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Adnan Aral
Yusuf Azizoğlu
Hilmi Güldoğan
EDİRNE
Süleyman Bilgen
llhami Ertem
Fahir Giritlioğlu
ELAZIĞ
Naci Güray
Hürrem Müftügil
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ERZİNCAN
Zeynel Gündoğdu
Sadık Perinçek
ERZURUM
Ertuğrul Akça
Cevat Dursunoğlu
Gıyasettin Karaca
Şerafettin Konuray
Adnan Şenyurt
ESKİŞEHİR
İbrahim Cemalcılar
Ertuğrul Gazi Sakarya
Seyfi öztürk
GAZİANTEP
Muzaffer Canbolat
Hüseyin Incioğlu
Kudret Mavitan
Mithat San
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
Mustafa Kemal Çilesiz
Naim Tirali
GÜMÜŞANE
Halis Bayramoğlu
Necmeddin Küçüker
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Bahri Bahadır
Abdullah öilli
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
Sekip inal
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İÇEL
Mazhar Arıkaıı
Mehmet Ali Arslan
Yahya Dermancı
Sadık Kutlay
İSPARTA
Ali îhsan Balım
Lokman Başaran
Mustafa Gülcüıgil
İSTANBUL
Cihad Baban
Mahmut Rıza BertaD
Ömer Zekâi Dormaıı
Muhiddin Güven
Hilmi Oben
Ahmet Oğuz
Sahabettin Orhon
Naci öktem
Vahyi özarar
Reşit Ülker
Zeki Zeren
İZMİR
Mehmet Ali Aytaş
Şeref Baıkşık a
ihsan Gürsan
Ziya Hanhan
Neeip Mirkelâmoğlu
Kadri özek
Mustafa Uyar
KARS
Lâtif Aküzüm
Kemal Güven
Kemal Okyay
Rıza Yalçın
KASTAMONU
İhsan Şeref Dura
Sabri Kesikin
Osman Zeki Oktay
KAYSERİ
Mehmet Göker
Hüsamettin Gümüspala
Bahri Yazır
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KIRKLARELİ
Abdurrahman Altuğ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Memduh Erdeımir
KOCAELİ
Sabahattin Bilgisu
Nihat Erim
KONYA
Kemal Ataman
Ahmet Gürkan
Ömer Kart
Abdüssamet Kuzucu
Rüştü özal
Pakih Özfakih ,
Vefa Tanır
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ahmet Bozbay
Sezai Sarpaşar
MALATYA
Nurettin Akyurt
Mehmet Delikaya
Halit Ziya Özkan
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Süleyman Çağlar
Şevket Raşit Hatipoğlu
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Nusret Köklü
Yakup Yakut
Nahit Yenişehirlioğlu
MARAŞ
Kemali Bayazıt
MARDİN
Mehmet Ali Arıkaıı
Şevki Aysan
Seyfi Güneştan
Talât Oğuz
MUĞLA
Hilmi Baydur
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Cevdet Oskay
MUŞ
Sait Mutlu
NEVŞEHİR
Ramazan Demirsoy
NİĞDE
Mehmet Altınsoy
Asım Eren
Haydar Özalp
Ruhi Soyer
ORDU
Ref et Aksoy
Ferda Güley
Orhan Naiım Hazinedar
Sadi Pehlivanoğlu
Ata Topaloğlu
RtZE
Erol Yılmaz Akçal
SAKARYA
Burhan Akdağ
Nuri Bayar
Hami Tezkan
Yusuf Ulusoy
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Nurettin Ceritoğlu
Fevzi Ceylân
Fevzi Geveci
îlyas Kılıç
SİİRT
Cevdet Aydın
Süreyya öner
Adil Yaşa
SİNOP
Mahmut Alicanoğlu
Cemil Karahan
Haşim Tan
SİVAS
Adil Altay
Rahmi Çeltekli
İbrahim Göker
Rahmi Günay

Sebati Hastaoğlu
Güııer Sarısözer.
TEKİRDAĞ
Turhan Kut
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Sabahattin Baybura
Mehmet Kazova
Zeyyat Kocamemi
Reşit önder
Bekir Şeyhoğlu
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Ekrem Dikmen
Nazmi öktem
Ali Rıza Uzuner
TUNCELİ
Vahap Kışoğlu
URFA
Ata! ay Akan
Kemal Badıllı
Bekir Sami Karahanh
Sabri Kılıç
Celâl öncel
UŞAK
İbrahim Bulanalp
Ahmet Tahtakılıç
VAN
Şükrü Kösereisoğlu
YOZGAT
Mustafa Kepir
Celâl Sungur
Veli Uyar
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak
Kenan Esengin
Ramiz Karakaşoğlu
Suphi Konak
Mehmet Ali Pestilci
Yusuf Ziya Yücebilgin

[Reddedenler]
ADANA
Hasan Aksay
Ali Bozdoğanoğlu
İbrahim Tekin
AFYON KARAHİSAR
Şevki Güler

ANTALYA
İhsan Ataöv
Nazmi Kerimoğlu
BALIKESİR
Cihat Bilgehan
Cihat Turgut

BİLECİK
Orhan Tuğrul
ERZURUM
Tahsin Telli
ESKİŞEHİR
Aziz Zeytinoğlu

— 481 —

GİRESUN
İbrahim Etem Kılıçoğlu
GÜMÜŞANE
Sabahattin Savacı
İSTANBUL
Ferru'h Bozbeyli
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ÎZMİR
Şükrü Akkan
Muzaffer Döşemeci
Ali Naili Erdem
Samı Kaygan
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Adnan Karaküçük

Nihat Kürşat
KAYSERİ

SAKARYA
Muslihittin Gürer
SAMSUN
Mehmet Başaran
ZONGULDAK
Sadık Tekin Müftüoğlu

MARDİN
Esat Kemal Aybar

A'bdülhalim Araş
MARAŞ
Ali Hüdayioğlu _

RİZE
Arif Hikmet Güner

[Çekinserler]
ÇANAKKALE
Refct Sezgin
ÇANKIRI
Kâzım Arar

TOKAT
EL Ali Dizman
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan

Tahsin Demiray

ERZURUM
Nihat Diler
İSTANBUL
Nurettin Bulak

MUŞ
Sami öztürk

[Oya kaUlmıyanlar]
ADANA
Mehmet Geçioğlu
Melih Kemal Küçüktepepınar
Cavit Oral
Kemal Sarıibrahimoğlu
ADIYAMAN
Melun ef özbay
AFYON KARAHÎSAR
Mehmet. Turgut
AĞRI
Kerem özcan
Rıza Polat
ANKARA
İsmail Rüştü Aksal
Raif Aybar
Bülent Ecevit (B.)
Mustafa Kemal Brkovan
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (î. Ü.)
Mehdi Mıhçıoğlu
Ahmet Üstün
Ferhat Nuri Yıldırım
ARTVİN
Nihat Ata
AYDIN
Nedim Müren
Reşat özarda (t.)
BALIKESİR
Fennî islim yeli (B.)
BÎLECÎK
Sadi Binay
BÎNGÖL
M. Sıddık Aydar,
Ilalit Rıza Ünal

BOLU
Zeki Baltacıoğlu
Ahmet Çakmak
Turgut Çulha (t.)
Kemal Demir (15.)
Fuat Ümit
BURSA
Hikmet Akalım
Ekrem Faks oy
Cevdet Perin (1.)
Mustafa Tayyar
ÇANKIRI
Nurettin Ok (Bşk.V.)
ÇORUM
Nuri Ahıskalıoğlu
Muzaffer Dündar
Hilmi incesulu
ihsan Tombuş
DENİZLİ •
Sinan Bosna
Ilüdai Oral (B.)
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Şehmus Arslan
llecai Is'kenderoğlu
Vefik Piriçcioğlu (B.)
Alp Doğan Şen
EDİRNE
Talât Asal (1.)
Nazmi özoğul
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Ömer Faruk Sanaç
Kemal Satır (B.)

ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Naci Yıldırım
ERZURUM
Turhan Bilgin
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
Celâlcttin Uzcr (B.)
GAZİANTEP
Osman Orhan Bilen
Ali İhsan Göğüs (B.)
GİRESUN
Nizamettin Erkmen
Ali Köymen
GÜMÜŞANE
Nureddin özdemir
HATAY
Ali Muhsin Bereketoğvı

(t)
Saki Zorlu
İÇEL
Burhan Bozdoğan
Celâl Kılıç
thsan önal

d.)

İSPARTA
Sadettin Bilgiç
İSTANBUL
İbrahim Abak
Ziya Altmoğlu
Suphi Baykaım
Ratip Tahir Burak
Saadet Evren
Orhan Eyüboğlu
Fehr ettin Kerim Gök ay
Ali Coşkun Kırca
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Oğuz Oı-an
tllıami Sancar (B.)
Selim Sarper
İsmail Hakkı Tekinel
Hüsamettin Tiyanşan
Sabri Vardarh
Abdurrahmaıı Yazgan
Malik Yolaç (B.)
İZMİR
Osman Sabri Adal
Arif Ertunga
Ragıp Gümüşpakı
Şinasi Osıma
Lebit Yurdoğlu (B.)
KARS
Necmettin Akan
Hasan Erdoğan
Keana! Kaya
Sırrı öktem
Bahtiyar Vural
KASTAMONU
Avni Doğan (1.)
Fethi Doğan/çay
Ali özdikmenli
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu
Vedat Âli Özkan
Mehmet Sağlam
Mehmet Yüceler (B.)
KIRKLARELİ
Mehmet Alâeddin Eriş
Fikret Filiz
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KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin
Halil öznııen
KOCAELİ
Hâldan Kısayol
Süreyya Sofuoğlu (î.)
KONYA
Selçuk Aytan
İrfan Baran
İhsan Kabadayı
Kâdircan Kaflı
Mefeki Keskin (Bşk. V.)
Fakih özlen
Faruk Sükan
Cahit Yılmaz
KÜTAHYA
Ali Erbek
Mehmet Kesen
Rauf Kıray
Sadrettin Tosbi
MALATYA
H. Avni Akşit
Ahmet Fırat
İsmet İnönü (Başba
kan)

B : 38

MANİSA
Muammer Erten (B.)
Hurrem Kubat
Hilmi Okçu
MARAŞ
Kemal Bağcıoğlu
Hasan Fehmi Evliya
Enver Kaplan
MARDİN
Vahap Dizdaroğlu
MUĞLA
Adnan Akarca
Turan Şahin (B.)
İhsan Tekinalp
NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Oğuzdamir Tüzün (1.)
ORDU
Yusuf İzzettin Ağaoğlu
Ata Bodur
Arif Hikmet Onat (B.)
RİZE
Fuad Sirmen (Başkan)
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Cevat Yalçın
SAKARYA
Ekrem Alican
SAMSUN
Bahri Cömert
Kâmran Evliyaoğlu
Hamit Kiper (1.)
Hüseyin Özalp (1. Ü.)
Osman Şahinoğlu
SİİRT
Hayrettin Özgen
SİNOP
Mustafa Kaptan

1

StVAS
Ahmet Kangal
Cevad Odyakmaz
Reşat Turhan
Tahsin Türkay
Mahmut Vural

Erzurum

1

Hatay
İstanbul
Kocaeli

1
1
1

l>&«
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Yekûn

TUNCELİ
Fethi Ülkü
URFA
Osman Ağan
Kadri Eroğan

VAN
İhsan Bedirhanoğlu
Muslih Ctörentaş (1. Ü.)
YOZGAT
tsmet Kapısız
Turgut Nizaeıoğlu

TEKİRDAĞ
Fethi Mahramlı
Orhan Öztrak (B.)

Manisa
Muş
Trabzon
Zonguldak

(t)

UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu

ZONGULDAK
F e v n Fırat (1.)

[Açık ü yelikler]
Aydın

TOKAT
Ali Rıza Ulusoy
TRABZON
Selâhattin Güven
Ahmet Şener
Kâmuran Urai
Zeki Yağmurdereli

1
1
1
0
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu
(Tasarı kanunlaşmıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:

450
265
232
26
7
176
9

[Kabul edenler]
ADANA
Yusuf Aktimur
Mehmet Geçioğlu
Kasım Gülek
Ahmet Karamüftüoğlu
Cavit Oral
Ahmet Savrun
Ahmet Topaloğlu
ADIYAMAN
Arif Atalay
Mahmut Deniz
Ali Turanlı
AFYON KARAHİSAR
Halûk Nur Baki
Veli Başaran
Hasan Dinçer
Asım Yılmaz
Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Nevzat Güngör
AMASYA
Reşat Arpacıoğlu
Mustafa Kemal Karan
ismail Sarıgöz
Nevzat Şener
ANKARA
Burhan Apaydın
Hüseyin Ataman
Nihat Berkkan
Osman Bölükbaşı
Fuat Börekçi
Muhlis Ete
İsmail Gence
ibrahim Imirzalıoğlu
ihsan Köknel
Emin Paksüt

Zühtü Pehlivanlı
llyas Seçkin
Abdülhak Kemal Yörük
ANTALYA
Eteni Ağva
Hasan Fehmi Boztepe
Nihat Su
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Saffet Eminağaoğlu
AYDIN
Orhan Apaydın
Hilmi Aydınçer
Melâhat Gedik
Mustafa Şükrü Koç
tsımet Sezgin
BALIKESİR
Ahmet Aydın Bolak
Kaya Bulut
Gökhan Evliyaoğlu
Cevat Kanpulat
Ahmet ihsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mehmet Tiritoğlu
BlTLtS
Nafiz Giray
Müştak Okumuş
BOLU
Kâmil inal
BURDUR
Fethi Çelikibaş
Mehmet özbey
Nadir Yavuzkan
BURSA
Edip Rüştü Akyürek
Sadrettin Çanga

I ibrahim öktem
Ahmet Türkel
Ziya Uğur
Baha Cemal Zağra
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Burhan Arat
Süreyya Endik
Şefik inan
ÇANKIRI
Rahmi inceler
Şaban Keskin
ÇORUM
Abdurrahman Güler
Faruk Küreli
[ Necmi ökten
DENİZLİ
Sinan Bosna
Mehmet Çobanoğlu
ismail Ertan
ibrahim Kocatürk
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Adnan Aral
Hilmi Güldoğan

I

EDİRNE

i Süleyman Bilgen
Ilhami Ertem
Fahir Giritlioğlu
ELAZIĞ
Naci Güray
ERZİNCAN
Zeynel Gündoğdu
Sadık Perinçek
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ERZURUM
Ertıığrıü Akça
Cevat Dursunoğlu
Gıyasettin Karaca
Şerafettin Konuray
Tahsin Telli
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
ibrahim Cem alçılar
Ertuğrul Gazi Sakarya
Seyfi Öztürk
GAZİANTEP
Muzaffer Canbolat
Hüseyin încioğlu
Kudret Mavitan
Mithat San
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
Mustafa Kemal Çilesiz
Naim Tirali
GÜMÜŞANE
Halis Bayramoğlu
Necımeddîn Küçüker
HAKKARİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Bahri Bahadır
Abdullah Çilli
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
Sekip inal
İÇEL
Mazhar Arıkan
Mehmet Ali Arslan
Yahya Denmancı
Sadık Kutlay
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İSPARTA
Ali îhsan Balıtm
Lokman Başaran
Mustafa Gülcügil
İSTANBUL
Cihad Baban
Nurettin Bulak
Ömer Zekâi Dorman
Muhiddin Güven
Hilmi Oben
Ahmet Oğuz
Naci öktem
Vahyi özarar
Reşit Ülker
Zeki Zeren
İZMİR
Mehmet Ali Aytaş
Şeref Bakşık
Ziya Hanhan
Necip Mirkelâmoğlu
Kadri özek
Mustafa Uyar^
KARS
Lâtif Aküzüm
Kemal Güven
Kemal Okyay
Rıza Yalçın
KASTAMONU
İhsan Şeref Dura
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
ismail Hakkı Yılanlıotfhı
KAYSERİ
Mehmet Göker
Bahri Yazır
KIRKLARELİ
Abdurrahman Altuğ
Hasan Tahsin Uzun
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KIRŞEHİR
Memduh Erdeoıir
KOCAELİ
Sahabettin Bilgisu
Nihat Erim
KONYA
Kemal Ataman
Ahmet Gürkan
Ömer KaH
Abdüssamet Kuzucu
Fakih özfakih
Vefa Tanır
Sait Sına Yticesoy
KÜTAHYA
Ahmet Bozbay
Sezai Sarpaşar
MALATYA
Nurettin Akyurt
Mehmet Delikaya
Halit Ziya Özkan
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Süleyman Çağlar
Şevket Raşit Hatipoğlu
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Nusret Köklü
Hilmi Okçu
Yakup Yakut
Nahit Yenişehirlioğlu
MARAŞ
Kemali Bayazıt
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
Şevki Aysan
Seyfi Güneştan
Talât 0|uz
MUĞLA
Hilmi Baydur
Cevdet Oskay

22.1.1964

0:1

MUŞ
Sait Mutlu
Sami öztürk
NEVŞEHİR
Ramazan Demirsıoy
NİĞDE
Mehmet Altınsoy
Ruhi Söyer
ORDU
Refet Aksoy
Ferda Güiey
Orhan Naim Hazinedar
Arif Hikmet Onat
Sadi Pehlivanoğlu
Ata Topaloğlu
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
SAKARYA
Burhan Akdağ
Nuri Bayar
Hami Tezkan
Yusuf Ulusoy
SAMSUN
Nurettin Geritoğlu
Fevzi Geveei
Ilyas Kılıç
SÜRT
Cevdet Aydın
Süreyya öner
Adil Yaşa
SİNOP
Mahmut Alieanoğlu
Cemil Karahan
Haşim Tan
SİVAS
Adil Alıtay
ibrahim Göker
Rahmi Günay
Sebati Hastaoğlu
Güner Sarısözen

TEKİRDAĞ
Turhan Kut
Hayri Mumeuoğlu
TOKAT
Sabahattin Bayfcura
Zeyyat Kocamemi
Reşit önder
Bekir Şeyhoğlu
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Ekrem Dikmen
Nazmi ökten
Ali Rıza Uzuner
TUNCELİ
Vahap Kışoğlu
URFA
Atalay Akan
Kemal Badıllı
Bekir Sami Karahanh
Sabri Kılıç
Celâl öncel
UŞAK
ibrahim Bulanalp
Ahmet Tahtakılıç
VAN
ihsan Bedirhanoğlu
Şükrü Kösereisoğlu
YOZGAT
Mustafa Kepir
Celâl Sungur
Veli Uyar
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak
Kenan Esengin
Ramiz Karakaşoğlu
Suphi Konak
Mehmet Ali Pestilci
Yusuf Ziya Yücebilgin

[Reddedenler]
ADANA
Hasan Aksay
Ali Bozdoğanoğlu
İbrahim Tekin
AFYON KARAHİSAR
Şevki Güler

ANTALYA
ihsan Ataöv
Ömer Eken
Nazmi Kerimoğlu
BALIKESİR
Cihat Bilgehan
Cihat Turgut

BİLECİK
Orhan Tuğrul

GÜMÜŞANE
Sabahattin Savacı

ESKİŞEHİR
Aziz Zeytinoğlu

İSTANBUL
Ferruh Bozbeyli

İZMİR
GİRESUN
İbrahim Etem Kılıçoğlu Şükrü Akkan
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Muzaffer Döşemeci

B : 38

Abdülhalim Araş

Saim Kaygan

MARAŞ
Ali Hüdayioğlu

Nihat Kürşat

O:1

Adnan Karaküçük
RİZE
Arif Hikmet Güner
SAMSUN
Mehmet Başaran

KAYSERİ

Ali Naili Erdem

22.1.1964

TOKAT
Mehmet Kazova
ZONGULDAK
Sadık Tekin Müftüoğlu

[Çekinserler]
ANKARA
Ferhat Nuri Yıldırım
ÇANAKKALE
Refet Sezgin

ÇANKIRI
Kâzım Arar
ERZURUM
Nihat Diler

İSTANBUL
Tahsin Demiray
TOKAT
H. Ali Dizıman

YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan

[Oya katılmıyanlar]
ADANA
Melih Kemal Küçükte pepmar
Kemal Sarıibrahimoğlu
ADIYAMAN
Mehmet Özbay
AFYON KARAHİSAR
Mehmet Turgut.
AĞRI
Kerem özean
Rıza Polat
ANKARA
ismail Rüştü Aksal
Raif Aybar
Bülent Bccvit (B.)
Mustafa Kemal Erkovan
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (t. Ü.)
Mehdi Mıhçıoğlu
Ahmet Üstün
ANTALYA
Rafet Eker
ARTVİN
Nihat Ata
AYDIN
Nedim Müren
Reşat özarda (î.)
BALIKESİR
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Fennî Islimyeli (B.)
BİLECİK
Sadi Binay

BİNGÖL
M. Sıddik Aydar
Halit Rıza Ünal
BOLU
Zeki Baltacıoğlu
Ahmet Çakmak
Turgut Çulha (I.)
Kemal Demir (B.)
Fuat Ümit
BURSA
Hikmet Akalın
Ekrem Paksoy
Cevdet Perin (î.)
Mustafa Tayyar
ismail Yılmaz
ÇANKIRI
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Nuri Ahıskalıoğlu
Muzaffer Dündar
Hilmi incesulu
ihsan Tombuş
DENİZLİ
Hüdai Oral (B.)
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Şehmııs Arslan
Yusuf Azizoğlu
Recai Isıkenderoğlu
Vefik Prinçcioğlu (B.)
Alp Doğan Şen
EDİRNE
Talât Asal (I.)
Nazmi özoğul
ELAZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu

Hürrem Müftügil
Saadet Evren
Ömer Faruk Sanaç
Orhan Eyüboğlu
Kemal Satır (B.)
Fahrettin Kerim Gökay
ERZİNCAN
Ali Coşkun Kırca
Hüsamettin Atabeyli
Oğuz Oran
Naci Yıldırım
Şahalbettin Orhon (t.)
ERZURUM
Ilharni Sancar (B.)
Turhan Bilgin
Selim Sarper
Adnan Şenyurt
ismail Hakkı Tekinel
ESKİŞEHİR
Hüsamettin Tiyanşan
('delâlettin Üzer (P>.)
Sabri Vardarlı
GAZİANTEP
Abdurrahman Yazgan
Osman Orhan Bilen
Malik Yolaç (B.)
Ali ihsan Göğüs (B.)
İZMİR
Osman Sabri Adal
GİRESUN
Arif Ertunga
Nizamettin Erkmen
Ragıp Gümüşpala
Ali Köymen
ihsan Gürsan
GÜMÜŞANE
Şinasi Osma
Nureddin özdemir
Lebit Yurdoğlu (B.)
HATAY
KARS
Ali Muhsin Bereketoğlu
Necmettin
Akan
(t)
Hasan
Erdoğan
Saki Zorlu
Kemal Kaya
İÇEL
Sırrı öktem
Burhan Bozdoğan (I.)
Bahtiyar Vural
Celâl Kılıç
KASTAMONU
ihsan önal
Avni Doğan (I.)
İSPARTA
Fethi Doğançay
Sadettin Bilgiç
AH özdikmenli
İSTANBUL
KAYSERİ
ibrahim Abak
Turhan Feyzioğlu
Ziya Altmoğlu
Hüsamettin Gümüşpala
Suphi Baykam
Vedat Âli Özkan
Mehmet Sağlam
Mahmut Rıza Bertan
Mehmet Yüceler (B.)
Ratip Tahir Burak
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KIRKLARELİ
Mehmet Alâeddin Eriş
Fikret Filiz
KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin
Halil özmen
KOCAELİ
Hâldan Kısayol
Süreyya Sofuoğlu (I.)
KONYA
Selçuk Aytan
İrfan Baran
ihsan Kabadayı
Kadircan Kaflı
Melkki Keskin
Rüşjtü özal
J? t l r v l l l

V/Zileli

Faruk Sükan
Cahit Yılmaz
KÜTAHYA
Ali Erbek
Mehmet Kesen
Rauf Kıray
Sadrettiın Tosbi

B : 38

MALATYA
H. Avni Akşit
Ahmet Fırat
ismet inönü
(Başbakan)
MANİSA
Muammer Erten (B.)
Hürrem Kubat
MARAŞ
Kemal Bağcıoğlu
Hasan Fehmi Evliya
Enver Kaplan
MARDİN
Esat Kemal Aybar .
Vahap Dizdaroğlu
MUĞLA
Adnan Akarca
Turan Şahin (B.)
ilhan Tekinalp
NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Asım Eren
Haydar Özalp
Oğuzdemir Tüzün (I.)

22 .1.1964
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ORDU
Yusuf izzettin Ağaoğlu
Ata Bodur
RİZE
Fuad Sinmen (Başkan)
Cevat Yalçın
SAKARYA
Ekrem Alican
MusliMttin öürer
SAMSUN
Ali Fuat Alişa-n
Fevzi Ceylân
Bahri Cömert
Kâmran Evliyaoğlu
Hâmit Kiper (I.)
Hüseyin Özalp (I. Ü.)
Osman Şahinoğlu
SİİRT
Hayrettin özgen
SİNOP
Mustafa Kaptan
SİVAS
Rahmi Çeltekli
Ahmet Kangal
Cevad Odyakmaz
Reşat Turhan

[Açık ü yelikler]

,

Aydın
Erzurum
Hatay
istanbul
Kocaeli
Manisa

1
1
1
1
1
1

Muş
Trabzon
Zonguldak

1
î
1

Yekûn

9
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Tahsin Türkay
Mahmut Vural
TEKİRDAĞ
Fethi Mahramlı
Orhan öztrak (B.)
TOKAT
Ali Rıza Ulusoy
TRABZON
Selâhattin Güven
Ahmet Şener
Kâmuran Ural
Zeki Yağmur dereli (1.)
TUNCELİ
Fethi Ülkü
URFA
Osman Ağan
Kadri Eroğan
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
Muslih Görentaş (İ. Ü.)
YOZGAT
ismet Kapısız
Turgut Nizamoğlıı
ZONGULDAK
Feyzi Fırat (I.)

M. Meclisi
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Harçlar kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Yeter sayı yoktur.
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:

450
o! 8
1 57
55
6
223
9

[Kabul edenler]
ADANA
Mehmet Geçioğlu
Kasım Gülek
Ahmet Karamüftüoğlu
Cavit Oral
ADIYAMAN
Arif Atalay
AFYON KARAHlSAR
Hasan Dinçer
Asım Yılmaz
Şükrü Yüzbaşıoğlu
AMASYA
lieşat Arpacıoğlu
Mustafa Kemal Karan
ANKARA
Burhan Apaydın
Hüseyin Ataman
ıNıhat Berkkan
Osman BöKikbaşı
Fuat Börekçi
tbrahim Imirzalıoğlu
Emin Paksüt
Ferhat Nuri Yıldırım
Abdülhak Kemal Yö
rük
ANTALYA
Etem Ağva
Rafet Eker
Nihat Su
ARTVİN
Saffet Eminağaoğlu
AYDIN
Orhan Apaydın
Melâhat Gedik
Mustafa Şükrü Koç

BALIKESİR
Ahmet ihsan Kırımlı
Süreyya Koç
BÎTLİS
Müştak Okumuş
BOLU
Kâmil înal
BURDUR
Fethi Çelikbaş
Mehmet özbey
Nadir Yaviızkan
BURSA
Edip Rüştü Akyürek
Sadrettin Çanga
'ibrahim ö'ktem
Ahmet Türkel
Baha Cemal Zağra
ÇANAKKALE
Burhan Arat
Süreyya Endik
Şefik inan
ÇORUM
Abdurrahman Güler
Faruk Küreli
Necmi öfeten
DENÎZLÎ
Mehmet Çobanoğlu
ismail Ertan
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Adnan Aral
Hilmi Güldoğan
EDİRNE
Süleyman Bilgen
Fahir Giritlioğlu

ELÂZIĞ
Naci Güray
Hürrem Müftügil
ERZİNCAN
Zeynel Gündoğdu
Sadık Perinçek
ERZURUM
Ertuğrul Akça
Cevat Dursunoğlu
Gıyasettin Karaca
Adnan Şenyurt
ESKİŞEHİR
ibrahim Cemalcılar
Seyfi öztürk
GAZİANTEP
Mithat San
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
Mustafa Kemal Çilesiz
Naim Tirali
GÜMÜŞANE
Halis Bayramoğlu
Necmeddin Küçüker
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Bahri Bahadır
Abdullah CilU
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
Sekip inal
İÇEL
Mehmet Ali Arslan
Yahya Dermancı
Sadık Kutlay
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İSPARTA
Lokman Başaran
İSTANBUL
Cihad Baban
Nurettin Bulak
Ömer Zekâi Dorman
Hilmi Oben
Vahyi özarar
Reşit Ülker
Zeki Ze**0'*
İZMİR
Ziya Hanhan
Necip Mirkelâmoğlu
KARS
Lâtif Aküzüm
Kemal Güven
Kemal Okyay
Rıza Yalçın
KASTAMONU
ihsan Şeref Dura
KAYSERİ
Mehmet Göker
Hüsamettin Gümüspala
Bahri Yazır
KIRKLARELİ
Abdurrahman Altuğ
Hasan Tahsin Uzun
KOCAELİ
Sahabettin Bilgisu
Nihat Erim
KONYA
Kemal Ataman
ihsan Kabadayı
Ömer Kart
Abdüssamet Kuzucu

M. Meclisi
Fakih özfakih
Vefa Tanır
KÜTAHYA
Ahmet Bozbay
MALATYA
Nur attın Akyurt
Halit Ziya Özkan
MANİSA
Şevket Raşit Hatipoğlu
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Hilmi Okçu
MARDİN
Şevki Aysan
Seyfi Güneş'tan
!
Talât Oğuz
MUĞLA
Cevdet Oskay
NİĞDE
Mehmet Altınsoy
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Asım Eren
Ruhi Soyer

22. l\ 1964

O: 1

SİNOP
Mahmut Alicanoğlu
Mustafa Kaptan
Haşim T a n

ORDU
Ferda Güley
Orhan Naim Hazinedar
SİVAS
Arif Hikmet Onat
ibrahim Göker
Ata Topaloğlu
Rahmi Günay
Sebati Hastaoğlu
SAKARYA
Güner Sarısözen
Burhan Akdağ
Yusuf Ulusoy
TEKİRDAĞ
Turhan Kut
SAMSUN
!
Mehmet Başaran
TOKAT
Nurettin Ceritoğlu
Reşit önder
Bekir Şeyhoğlu
Fevzi Ceylân
Fevzi Geveci
TRABZON
tlyas Kılıç
Ali Şakir Ağanoğlu
SİİRT
Nazmi ökten
Cevdet Aydın •
Ali Rıza Uzuner

TUNCELİ
Vahap Kışoğlu
Fethi Ülkü
URFA
Atalay Akan
Bekir Sami Karahanlı
Sabri Kılıç
Celâl öncel
UŞAK
İbrahim Bulanalp
Ahmet Tahtakılıç
VAN
Şükrü Kösereisoğlu
YOZGAT
Mustafa Kepir
Veli Uyar
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak
Yusuf Ziya Yücebilgin

[Reddedenler]
ADANA
\ u s u f Aktimur
Ali Bozdoğanoğlu
İbrhhim Tekin
AFYON KARAHİSAR
Şevki Güler
AĞRI
Nevzat Güngör
AMASYA
Nevzat Şener
ANKARA
İhsan Köknel
ANTALYA
fhsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe
ARTVİN
Saibit Osman Avcı
AYDIN
Hilmi Aydınger
BALIKESİR
Gökhan Evliyaoğlu
Cihat Turgut
BİLECİK
Orhan Tuğrul

ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Kâzım Arar
Şaban Keskin
DENİZLİ
ibrahim Kocatürk
Remzi Şenel
EDİRNE
llharai Ertem
ERZURUM
Tahsin Telli
ESKİŞEHİR
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Kudret Mavitan
Süleyman Ünlü

İSTANBUL
Ferruh Bozbeyli
Tahsin Demiray
Muhiddin Güven
Naci Öktem
İZMİR
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytaç
Muzaffer Döşemeci
ihsan Gürsan
Saim Kaygan
Nihat Kürşat
Kadri özek
Mustafa Uyar
KASTAMONU
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu

İÇEL
Mazhar Arıkan
İSPARTA
Ali ihsan Balım
Mustafa Gülcügil

KIRŞEHİR

MANİSA
Yakup Yakut
MARDİN
Esat Kemal Aybar
MUŞ
Sami öztürk
NEVŞEHİR
Ramazan Demirsoy
ORDU
Refet Aksoy
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
Arif Hikmet Güner
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
SİVAS
Tahsin Türkay
TOKAT
Mehmet Kazova

Mcmduh Erdem ir

TRABZON
Ekrem Dikmen

KONYA
Ahmet Gürkan

ZONGULDAK
Sadık Tekin Müftüoğlu
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[Çekinserler]
ANKARA
Mustafa Kemal Erkovan
AYDIN
ismet Sezgin

ERZURUM
Nihat Diler
KÜTAHYA

TOKAT
H. Ali Dizman
Zeyyat Kocamemi

Sezai Sarpaşar

(Oya katılmıyanlar]
ADANA
Hasan Aksay
Melih Kemal Küçüktepepmar
Kemal Sarıibrahimoğlu
Ahmet Savrun
Ahmet Topaloğlu
ADIYAMAN
Mahmut Deniz
Mehmet özbay
Ali Turanlı
AFYON KARAHtSAR
Halûk Nur Baki
Veli Başaran
Mehmet Turgut
AĞRI
Kerem özcan
Rıza Polat
AMASYA
İsmail Sarıgöz
ANKARA
tsmail Rüştü Aksal
liaif Aybar
Bülent Ecevit (B.)
Muhlis Ete
ismail Gence
ibrahim Sıtkı Hatipoğlu (1. Ü.)
Mehdi Mıhçıoğlu
Zühtü Pehlivanlı
Ilyas Seçkin
Ahmet Üstün
ANTALYA
Ömer Eken
Nazmi Kerimoğlu
ARTVİN
Nihat Ata
AYDIN
Nedim Müren
Reşat özarda (t.)

BALIKESİR
Cihat Bilgehan
Ahmet Aydın Bolak ~
Kaya Bulut
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Fennî Islimyeli (B.)
Cevat Kanpulat
Mehmet Tiritoğlu
BİLECİK
Sadi Binay
BİNGÖL
M. Sıddık Aydar
Halit Rıza Ünal
BİTLİS
Nafiz Giray
BOLU
Zeki Baltacıoğlu
Ahmet Çakmak
Turgut Çulha (I.)
Kemal Demir (B.)
Fuat Ümit
BURSA
Hikmet Akalın (I.)
Ekrem Paksoy
Cevdet Perin (I.)
Mustafa Tayyar
Ziya Uğur
ismail Yılmaz
ÇANKIRI
Rahmi inceler
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Nuri Ahıskalıoğlu
Muzaffer Dündar
Hilmi incesulu
ihsan Tombuş
DENİZLİ
Sinan Bosna
Hüdai Oral (B.)

İÇEL
DİYARBAKIR
, Burhan Bozdoğan (t.)
Şehmus Arslan
Celâl Kılıç
Yusuf Azizoğlu
ihsan önal
Reeai Iskenderoğlu
Vcfik Pirinçcioğlu (B.)
İSPARTA
Alp Doğan Şen
Sadettin Bilgiç
İSTANBUL
EDİRNE
ibrahim Abak
Talât Asal (I.)
Ziya Altmoğlu
Nazmi özoğuî
Suphi Baykam
ELÂZIĞ
Mahmut Rıza Bertan
Nurettin Ardıçoğlu
Ratip Tahir Burak
Ömer Faruk Sanaç
Saadet Evren
Kemal Satır (B.)
Orhan Eyüboğlu
ERZİNCAN
Fahrettin Kerim Gökay
Hüsamettin Atabeyli
Ali Coşkun Kırca
Naci Yıldırım
Ahmet Oğuz
ERZURUM
Oğuz Oran
Turhan Bilgin
Sahabettin Orhon (I.)
Şerafettin Konuray
îlhanıi Sanear (B.)
ESKİŞEHİR
Selim Sarper
Şevket Asbuzoğlu
ismail Hakkı Tekinel
Ertuğrul Gazi Sakarya
Hüsamettin Tiyanşan
Celâlettin Üzer (B.)
Sabri Vardarlı
GAZİANTEP
Abdurrahman Yazgan
Osman Orhan Bilen
Malik Yolaç (B.)
Muzaffer Canbolat
İZMİR
Ali ihsan Göğüs (B.)
Osman Sabri Adal
Hüseyin Incioğlu
Şeref Bakşık
GİRESUN
Ali Naili Erdem
Nizamettin Erkmen
Arif Ertunga
ibrahim Etem Kılıçoğlu
Ragıp Gümüşpala
Ali Köymen
Şinasi Osma
GÜMÜŞANE
Lebit Yurdoğlu (B.)
Nureddin özdemir
KARS
Sabahattin Savacı
Necmettin Akan
Hasan Erdoğan
HATAY
Ali Muhsin Berelketoğlu Kemal Kaya
Sırrı ö'ktem
(I.)
Bahtiyar Vural
Saki Zorlu
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KASTAMONU
Avni Doğan (I.)
Fethi Doğançay
Ali özdikmenli
KAYSERİ
Abdülhalim Araş
Turhan Feyzioğlu
Vedat Âli Özkan
Mehmet Sağlam
Mehmet Yüceler (B.)
KIRKLARELİ
Mehmet Alâeddin Eriş
Fikret Filiz
KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin
Halil Ozmen
KOCAELİ
Hâldan Kısayol
Süreyya Sofuoğlu (1.)
KONYA
Selçuk Aytan
İrfan Baran
Kadırgan Kafh
Mekki Keskin
Rüştü özal
Fakih özlen
Faruk Sükan
Cahit Yılmaz
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ali Erbek
Mehmet Kesen
Rauf Kıray
Sadrettin Tosbi

B : 38

MALATYA
H. Avni Akşit
Mehmet Delikaya
Ahmet Fırat
İsmet İnönü
(Başbakan)
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Süleyman Çağlar
Muammet Erten (B.)
Nusret Köklü
Hurrem Kubat
Nahit Yenişehirlioğlu
MARAŞ
Kemal Bağeıoğlu
Kemali Bayazıt
Hasan Fehmi Evliya
Ali Hüdayioğlu
Enver Kaplan
Adnan Karaküçük
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
Vah&p Dizdaroğlu
MUĞLA
Adnan Akarca
Hilmi Baydur
Turan Şahin (B.)
İlhan Tekinalp
MUŞ
Sait Mutlu
NEVŞEHİR
[la I it Fikret Aka
Ali Baran Numanoğlu

22.1.1964

NİĞDE
Haydar Özalp
Oğuzdemir Tüzün (1.)
ORDU
Yusuf İzzettin Ağaoğlu
Ata Bodur
Sadi Pehlivanoğlu
RİZE
Fuad Sirmen (Başkan)
Cevat Yalçın
SAKARYA
Ekrem Alican
Nuri Bayar
Muslihittin Gürer
Hami Tezkan
SAMSUN
Bahri Cömert
Kâmran Evliyaoğlu
Hâmit Kiper (1.)
Hüseyin Özalp (1. Ü.)
Osman Şahinoğlu
SİİRT
Süreyya öner
Hayrettin Özgen
Adil Yaşa
SİNOP
Cemil Karahan
SİVAS
Adil Altay
Rahmi Çeltekli
Ahmet Kangal
Cevad Odyakmaz
Reşat Turhan
Mahmut Vural

[Açık üyelikler]
Aydın
Erzurum
Hatay
İstanbul
Kocaeli

O: 1

Manisa
Muş
Trabzon
Zonguldak
Yekûn
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TEKİRDAĞ
Fethi Mahramlı
Hayri Mumcuoğlu
Orhan öztrak (B.)
TOKAT
Sabahattin Baybura
Ali Rıza U'lusoy
!
TRABZON
Salâhattin Güven
Ahmet Şener
Kâmuran Ural
Zeki Yağmurdereli (1.)
URFA
Osman Ağan
Kemal Badıllı
Kadri Eroğan
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğftı

a.)

VAN
İhsan Bedirhanoğlu
Muslih Gören'taş (1. Ü.)
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
İsmet Kapısız
Celâl S u n g v
Turgut Nizamoğlu
ZONGULDAK
Kenan Esengin
Feyzi Fırat (1.)
Ramiz Karakaşoğlu
Suphi Konak
Mehmet Ali Pestilci

M. Meclisi

B : 38

22.1.1964

O: 1

Damga Vergisi kanun tasarsma verilen oyların neticesi
(Yeter sayı yoktur.)

Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

450
: 196
143
46
7
245
9

[Kabul edenler]
ADANA
Mehmet Geçioğlu
Ahmet Karamüftüoği 11
Cavit Oral
Ahmet Topaloğla
ADIYAMAN
Arif Atalay
Mahmut Deniz
Ali Turanlı
AFYON KARAHISAR
Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Rıza Polat
AMASYA
Reşat Arpacıoğlu
Mustafa Kemal Karan
ANKARA
Burhan Apaydın
Hüseyin Ataman
Fuat Börekçi
Muhlis Ete
ismail Gence
ibrahim Imirzalıoğlu
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı
Ilyas Seçkin
Ferhat Nuri Yıldırım
Abdullah Kemâl Yörük
Eteni
Ömer
Rafet
Nihat

ANTALYA
Ağva
Eken
Eker
Su

ARTVİN
Saffet Eminağaoğlu

AYDIN
Orhau Apaydın
Hilmi Aydmçer
Mustafa Şükrü Koç
tsmet Sezgin
BALIKESİR
Ahmet ihsan Kırımlı
BOLÜ
Kâmil inal
BURDUR
Fethi Çelikbaş
Mehmet özbey
BURSA
Edip Rüştü Akyürek
Sadrettin Çanga
ibrahim öktem
Ahmet Türkel
ismail Yılmaz
Baha Cemal Zağra
ÇANAKKALE
Burhan Arat
Süreyya Endik
ÇORUM
Necmi ökten
DENİZLİ
ismail Ertan
DİYARBAKIR
Adnan Aral
Yusuf Azizoğlu
EDİRNE
Süleyman Bilgen
Fahir Giritlioğlu
ELÂZIĞ
Naci Güray

ERZİNCAN
Sadık Perinçek
ERZURUM
Ertuğrul Akça
Cevat D ursun oğlu
(kiyasettin Karaca
Adnan Şenyurt
ESKİŞEHİR
İbrahim Ceımalcılap
Seyfi öztürk
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
Mustafa Kemal Çilesiz
GÜMÜŞANE
Halis Bayram oğlu
Necmeddin Küçüker
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Ahmet Sırn Hocaoğlu
Sekip i n a l
İÇEL
Yahya Denmancı
Sadık' Kutlay
. İSPARTA
Lokman Başaran
İSTANBUL
Cihad Baban
Nurettin Bulak
Muhiddin Güven
Hilmi Oben
Ahmet Oğuz
Naci öktem
Reşit Ülker
Zeki Zeren
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İZMİR
Ziya Hanhan
Kadri özek
Mustafa Uyar
KARS
Lâtif Aküzüm
Kemal Güven
Rıza Yalçın
KASTAMONU
İhsan Şeref Dura
KAYSERİ
Hüsamettin Gümüşpala
Bahri Yazır
KIRKLARELİ
Abdurrahman Altuğ
KOCAELİ
Sahabettin Bilgisu
KONYA
Kemal Ataman
Ömer Kart
Abdüssamet Kuzucu
Fakih özfakih
Vefa Tanır
KÜTAHYA
Ahmet Bozbay
Sezai Sarpaşar
MALATYA
Nurettin Akyurt
Mehmet Delikaya
Halit Ziya Özkan
MANİSA
Neriman Ağaoğlu*»
Süleyman Çağlar
Muammer Erten
Yakup Kadri Karaosmanoğlu

M. Meclisi
Nusret Köklü
İFi İmi Okçu
Yakup Yakut
Nahit Yenişehirlioğlu
MARDİN
Şevki Aysan
Seyfi Güneştan
MUĞLA
Hilmi Bay dur
Cevdet Oskay
NEVŞEHİR
Ramazan Deıniraoy
NÎĞDE
Mehmet. Altınsoy
Asım Eren
Ruhi Söver

B : 38

ORDU
Ata Topaloğlu
RÎZE
Erol Yılmaz Akçal
Arif Hikmet Güner
SAKARYA
Hami Tez kan
Yusuf Ulus oy
SAMSUN
Nurettin Ceritoğlu
Fevzi Geveci
SîlRT
Cevdet Aydın
Süreyya Öner
SİNOP
Mahmut Alicanoglu

22.1.1964

O

Mustafa Kaptan
Haşim Tan
SÎVAS
Güner Sarısözen
Reşat Turhan
TEKİRDAĞ
Turhan Kut
TOKAT
Reşit önder
Bekir Şeyhoğlu
TRABZON
Nazmi ökten
Ali Rıza Üzuner
TUNCELİ
Fethi Ülkü

URFA
Atalay Akan
Bekir Sami Karahanh
Sabri Kılıç
Celâl öncel
UŞAK
ibrahim Bulana İp
Ahmet Tahtakılıç
VAN
Şükrü Kösereisoğlu
YOZGAT
Veli TIyar
ZONGULDAK
Kenan Esengin
Mehmet Ali Pestilci
Yusuf Ziya Yücebüîgin

[Reddedenler]
ADANA
Ali Bozdoğanoğlu
İbrahim Tekin
AFYON KARAHİSAR
Şevki Güler
AMASYA
İsmail Sarı poz
Nevzat Şener
ANKARA
Hisarı Köknel
ANTALYA
İhsan Ata öv
Hasan Fehmi Boztepo
AYDIN
Melâhat Gedik
BALIKESİR
Cihat Bilgehan
Mithat Şükrü Çavdar-

Cihat Turgut
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Şaban Keskin
DENİZLİ
Mehmet Çobanoglu
Remzi Şenel
EDİRNE
îlhami Ertem
ESKÎŞEHÎR
Aziz Zcytinoglu GAZİANTEP
Kudret Mavi tan
GİRESUN
İbrahim Etem Kılıçoğlu

İSPARTA
Ali İhsan Baiıın
Sadettin Bilgiç
Mustafa Gülcügil
İSTANBUL,
Mahmut Rıza Bertan
Ferruh Bozbeyli
İZMİR
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytaş
Muzaffer Döşemeci
İhsan G ursan
Saim Kaygan
KASTAMONU
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
KAYSERİ
Abdülhalim Araş
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir

KONYA
Ahmet Gürkan
Faruk Sükan
MARDİN
Esat Kemal Aybar
RİZECevat "Yalçın
SAMSUN
Mehmet Başaran
Hüseyin Özalp
TOKAT
Mehmet Kazova
TRABZON
Ekrem Dikmen
URFA
Kadri Eroğan
ZONGULDAK
Ramiz Karakaşoğlu
Sadık Tekin Müftüoğlu

[Çekinserler]
AĞRI
Kerem özcan
ANKARA
Osman Böüiükbaşı

ERZURUM
Nihat Diler
GÜMÜŞANE
Sabahattin Savacı
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TOKAT
H. Ali Dizim an
Zeyyat Kocamcmi
YOZGAT
tsmadl Hakkı Akdoğan

M. Meclisi

B : 38

22 .1.1964

O: 1

[Oya katılmıy anlar]
ADANA
Hasan Aksay
Yusuf Aktimur
Kasını Gülek
Melih Kemal Küçüktepepmar
Kemal Sarıibrahimoğlıı
Ahmet Savrun
ADIYAMAN
Möhmet özbay
AFYON KARAHÎSAR
Halûk Nur Baki
Veli Başaran
Hasan Dinçer
Mehmet Turgut
Asım Yılmaz
AĞRI
Nevzat Güngör
ANKARA
ismail Rüştü Aksal
Raif Aybar
Nihat Berkkan
Bülent Ecevit (B.)
Mustafa Kemal Erkovan
ibrahim Sıtkı Hatipoğlu ( t Ü.)
Mehdi Mıhçıoğhı
Ahmet Üstün
ANTALYA
Nazmi Kerim oğlu
ARTVÎN
Nihat Ata
Sabit Osman Avcı
AYDIN
Nedim Müren
Reşat özarda (I.)
BALIKESİR
Ahmet Aydın Bolaik
Kaya Bulut
Gökhan Evliyaoğlu
Fennî îslimyeli (B.)
Cevat Kanpulat
Süreyya Koç
Mehmet Tiritoğlu
BİLECİK
Sadi Bdnay
Orhan Tuğrul

BİNGÖL
M. Sıddık Aydar
LI ali t Rıza Ünal
BİTLİS
Nafiz Giray
Müştak Okumuş
BOLU
Zeki Baltacı oğlu
Ahmet Çakmak
Turgut Çulha (t.)
Kemal Demir (B.)
Fuat Ümit
BURDUR
Nadir Yavuzkan
BURSA
Hikmet Akalın
Kkrem Paksoy
Cevdet-Perin (t.)
Mustafa Tayyar
Ziya Uğur
ÇANAKKALE
Şefik inan
ÇANKIRI
Kâzım Arar
Rahmi inceler
Nurettin Ok (Baş. V.)
ÇORUM
Nuri Ahıskalıoğlu
Muzaffer Dündar
Ab dur rahman Güler
Hilmi incesulu
Faruk Küreli
ihsan Tombuş
DENİZLİ
Sinan Bosna
tbrahim Kocatürk
Hüdai Oral (B.)
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Şehmus Arslan
Hilmi Güldoğan
Recai Isikenderoğlu
Vefük Pirinçcioğlu
Alp Doğan Şen
EDİRNE
Talât Asal (I.)
Nazmi özoğul

ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Hür rem Müftügil
Ömer Faruk Sanaç
Kemal Satır (B.)
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabey!'
Zeynel Oündoğdu
Naci Yıldırım
ERZURUM
Turhan Bilgin
Şe raf ettin Konuray
Tahsin Telli
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
Ertuğrul Gazi Sakarya
Celâlettin Üzer (B.)
GAZİANTEP
O-sman Orhan Bilen
Muzaffer Canbolat
Ali İhsan Göğüs (B.)
Hüseyin încioğlu
Mithat San
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Ndzamettin Erkmen
AliKöymen
Naîm Tirali
GÜMÜŞANE
Nureddin özdemir
HATAY
Bahri Bahadır
Ali Muhsin Bereketoğlu

(t)
Abdullah Çilli
Saki Zorlu
İÇEL
Mazhar Arıkan
Mehmet Ali Arslan
Burhan Bozdoğan (I.)
Celâl Kılıç
ihsan önal
İSTANBUL
ibrahim Abak
Ziya Altmoğlu
Suphi Baykam
Ratip T ahir Burak
Tahsin Demiray
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Ömer Zekâi Dorman
Saadet Evre ti
Orhan Eyüboğlu
Fahrettin Kerim Gökay
Ali Coşkun Kırca
Oğuz Oran
Sahabettin Orhon (I.)
Vahyi Özarur
Ilhami Sancar (B.)
Selim Sarper
ismail Hakkı Tekinel
Hüsamettin Tiyansan
Sabri Vardarh
Abdurrahman Yazgan
Malik Yolaç (B.)
İZMİR
Osman Sabri Ada]
Ş.ref Bakşık
Ali Naili Erdem
Arif Ertunga
Ragıp Gümüşpala
Nihat Kürşat
Necip Mirkelâmoğlu
Şinasd Ostma
Lebit Yurdoğlu (B.)
KARS
Necmettin Akan
Hasan Erdoğan
Kemal Kaya
Kemal Okyay
Sırrı Öktem
Bahtiyar Vural
KASTAMONU
Avnıi Doğan (I.)
Fethi Doğançay
Ali özdikmenli
ismail Hakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu
Mehmet Göker
Vedat Âli Özkan
Möhmet Sağlan;
Mehmet Yüceler (B.)
KIRKLARELİ
Mehmet Alâeddin Eriş
Fikret Filiz
Hasan Tahsin Uzun

M. Meclisi
KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin
Halil öamen
KOCAELİ
Nihat Erim
Hâldan Kısayol
Süreyya Sofuoğlu (1.)
KONYA
Selçuk Aytan
irfan Baran
îh san Kabadayı
Kadircan Kaflı
Mekki Keskin (Bşk. V.)
Rüştü özal
Fakih özlen
Cahit Yılmaz
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ali Erkek
Mehmet Kesen
Rauf Ki ray
Sadretfcm Tosbâ
MALATYA
H. Avni Akşit
Ahmet Fırat
İsmet İnönü (Başbakan)

B : 38

Kemali Bayazıt
Hasan Fehmi Evliya
Ali Hüdayioğlu
Rrıver Kaplan
Adnan Karaküçük
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
Vahap Dizdaroğlu
Talât Oğuz
MUĞLA
Adnan Akarca
Turan Şahin (B.)
flhan Tekinalp

22.1.1964

O: 1

RİZE
Fuad Sirmen (Başkan)
SAKARYA
Burhan Akdağ
Ekrem Alican
Nuri Bayar
Muşlihittin Gürer
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Kuvzi Ceylân
Bahri Cömert
Kânıran Evliyaoğlu
Hâmit Kiper (t.)
îlyas Kılıç
Osman Şahiııoy-lu

MUŞ
Sait Mutlu
Sami öztünk
NEVŞEHİR
Hal it Fikret Aka
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Haydar Özalp
Oğuzdemir Tüzün (1.)
.?

ORDU

Yusuf İzzettin Ağaoğlu
Refet Aksoy
MANİSA
Ata Bodur
Şevket Raşit Hatip oğlu
Ferda Güley
Hurrem Kubat
Orhan Naim Hazinedar
Arif Hikmet Onat (B.)
MARAŞ
Sadi Pehlivanoğlu
Kemal Bağcıoğlu

SİİRT
Hayrettin Özgen
Adil Yaşa
SİNOP
Cemil Karahan
SİVAS
Adil Altay
Rahmi Çeltekli
İbrahim Göker
Rahmi Gün ay
Sebatı Hastaoğlu
Ahmet Kangal
Cevad Odyakmaz
Tahsin Türkay
Mahmut Vural

[Açık üyelikler]
Aydın
Erzurum
Hatay
İstanbul
Kocaeli

1
I
1
1
1

M'anisa
Muş
Trabzon
Zonguldak
Yekûn
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1
1
1
1
—_

TEKİRDAĞ
Fethi Mahramlı
Hayri Mumcuoğlu
Orhan öztrak (B.)
TOKAT
kabahattin Baybura .
Ali Rıza Ulusoy
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Selâhattin Güven
Ahmet Şener
Kâmuran Ural
Zeki Yağmurdereli (1.)
. TUNCELİ
Vahap Ki soslu
URPA
Osman Ağan
Kemal Badıllı
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
İhsan Redirhanoğhı
Mııslih Görentas (1. Ü.)
YOZGAT
İsmet Kapısız
Musıtafa Kepir
Turgut Nizaımoğlu
Celâl Sungur
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak
Feyzi Fırat (I.)
Suphi Konaik

M. Meclisi

B : 38

22.1.1964

O: 1

10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinden mütevelKt T. C. Ziraat
Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borçlarının ertelenmesine ait kanun teklifine verilen oyların
sonucu
(Yeter sayı yoktur.)

•

Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler

:

450
1 46
.128
14

ÇeMnserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:

4
295
9

[Kabul edenler]
ADANA
Mehmet Geçioğlu
Ahmet Karamüftüoğlu
İbrahim Tekin
ADIYAMAN
Arif Atalay
Mahmut Deniz
Ali Turanlı
AFYON KARAHÎSAR
Şevki Güler
Asım Yılmaz
AĞRI
Rıza Polat
AMASYA
Reşat Arpacıoğlu
İsmail Sarıgöz
Nevzat Şener
ANKARA
Burhan Apaydın
Osman Bölükbaşı
İbrahim Imirzalıoğlu
Ilyas Seçkin
Abdülhak Kemal Yörük
ANTALYA
Etem Ağva
İhsan Ataöv
Nihat Su
ARTVİN
Saffet Eminağaoğlu
AYDIN
Orhan Apaydın
Melâhat Gedik
Mustafa Şükrü Koç
İsmet Sezgin

BİTLİS
Nafiz Giray
BOLU
Zeki Baltacıoğlu
BURDUR
Fethi Çelikbaş
Mehmet özbey
BURSA
Edip Rüştü Akyürek
Sadrettin Çanga
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Ak^ay
Burhan Arat
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Rahmi İnceler
ÇORUM
Abdurrahman Güler
Faruk Küreli
DENİZLİ
İsmail Ertan
DİYARBAKIR
Adnan Aral
EDİRNE
llhami Ertem
ELÂZIĞ
Hürrem Müftügil
ERZURUM
Ccvat Dursunoğlu
Gıyasettin Karaca
Adnan Şenyurt
Tahsin Telli
ESKİŞEHİR
İbrahim Cemalcılar

Seyfi öztürk
GİRESUN
* Mustafa Kemal Çilesiz
Naim Tirali
GÜMÜŞANE
Necmeddin Küçüker
HATAY
Bahri Bahadır
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
Sekip İnal
İÇEL
Yahya Dermancı
Sadık Kutlay
ihsan önal
İSTANBUL
Cihad Baban
Ömer Zekâi Dorman
Muhiddin Güven
Hilmi Oben
Ahmet Oğuz
Reşit Ülker
Zeki Zeren
İZMİR
Osman Sabri Adal
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytaş
Muzaffer Döşemeci
Şinasi Osma
Kadri

OZPIT

x\.civ*iJ. x vyziGüv

KARS
Kemal Güven
Kemal Kaya
Rıza Yalçın
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KAYSERİ
Abdülhalim Araş
Mehmet Sağlam
Bahri Yazır
KIRŞEHİR
Halil özmen
KOCAELİ
Sahabettin Bilgisu
Nihat Erim
KONYA
ihsan Kabadayı
Ömer Kart
Mekki Keskin
Abdüssamet Kuzucu
Vefa Tanır
Sait Sına Yüccsoy
KÜTAHYA
Ahmet Bozbay
Ali Erbek
Sezai Sarpaşar
MALATYA
Nurettin Akyurt
MANİSA
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Nusret Köklü
Nahit Yenişehirlioğlu
MARAŞ
Kemali Bayazıt
MARDİN
Şevki Aysan
Seyfi Güneştan
Talât Oğuz

M. Meclisi
MUĞLA
Hilmi Baydur
Cevdet Oskay
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
Asım Bren
ORDU
Yusuf İzzettin Ağaoğlu
Ferda Güley
Orhan Naim Hazinedar
Arif Hikmet Onat
RÎZE
Erol Yılmaz Akçal

B : 38

SAKARYA
Yusuf Ulusoy
SAMSUN
Nurettin Ceritoğlu
Fevzi Ceylân
İlyas Kılıç
SÎÎRT
Cevdet Aydın
Süreyya öner

>.

SİNOP
Mahmut Alieanoğlu

22.1.1964

0:1

Haşim T a n
SİVAS
Adil Altay
Sebati Hastaoğlu
TOKAT
H. Ali Dizman
Zeyyat Koeamemi
Reşit önder
Bekir Şeyhoğlu
URFA
Atalay Akan
Kemal Badıllı

Kadri Eroğan
Celâl öncel
UŞAK
İbrahim Bulanalp
Ahmet Tahtakılıç
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
Veli Uyar
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Yusuf Ziya Yüeebilgir,

[Reddedenler]
AMASYA
Mustafa Kemal Karan
BURSA
Baha Cemal Zağra
EDİRNE
Süleyman Bilgen
ESKİŞEHİR
Aziz Zeytinoğlu

KIRŞEHİR

İSPARTA
Ali İhsan Balım

Memduh Erdemir

İSTANBUL
Coşkun Kırca

KONYA
Kadircan Kaflı

İZMİR
Şeref Bakşık
Saim Kaygan

NEVŞEHİR
Ramazan Demirsoy

TEKİRDAĞ
Turhan Kut
TOKAT
Mehmet Kazova
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak

[Çekinserler]
ANKARA
Hüseyin Ataman

ÇANKIRI
Şaban Keskin

İSTANBUL
Tahsin Demiray

KONYA
Ahmet Gürkan

[Oya katılmıyanlar]
ADANA
Hasan Aksay
Yusuf Aktimur
Ali Bozdoğanoğlu
Kasım Gülek
Melih Kemal Küçüktepepmar
Cavit Oral
Kemal Sarıibrahimoğlu
Ahmet Savrun
Ahmet Topaloğlu
ADIYAMAN
Mehmet özbay
AFYON KARAHİSAR
Halûk Nur Baki
Veli Başaran
Hasan Dinçer
Mehmet Turgut

Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Nevzat Güngör
Kerem özcan
ANKARA
ismail Rüştü Aksal
Raif Aybar
Nihat Berkkan
Fuat Börekçi
Bülent Ecevit (B.)
Mustafa Kemal Erkovan
Muhlis Ete
İsmail Gence
.İbrahim Sıtkı Hatip•oğlu (î. Ü.)
îhsan Köknel
Mehdi Mıhçıoğlu

Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı
Ahmet Üstün
Ferhat Nuri Yıldırım
ANTALYA
Ömer Eken
Rafet Eker
Hasan Fehmi Boztepe
Nazmi Kerimoğlu
ARTVİN
Nihat Ata
Sabit Osman Avcı
AYDIN
Hilmi Aydmçer
Nedim Müren
Reşat özarda (I.)
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BALIKESİR
Cihat Bilgehan
Ahmet Aydın Bolak
Kaya Bulut
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Gökhan Evliyaoğlu
Fennî îslimyeli (B.):
Cevat Kanpulat
Ahmet ihsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mehmet Tiritoğlu
Cihat Turgut
BİLECİK
Sadi Binay
Orhan Tuğrul

M. Meclisi
BtNGÖL
M. Sıddık Aydar
Halit Eıza Ünal
BiTLİS
Müştak Okumuş
BOLU
Ahmet Çakmak
Turgut Çulha (1.)
Kemal Demir (B.)
Kâmil İnal
Fuat Ümit
BURDUR
Nadir Yavuzkan
BURSA
Hikmet Akalın
ibrahim Öktem (B.)
Ekrem Paksoy
Cevdet Perin (î.)
Mustafa Tayyar
Ahmet Türkel
Ziya Uğur
İsmail Yılmaz
ÇANAKKALE
Süreyya Endik
Şefik İnan
ÇANKIRI
Kâzım Arar
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Nuri Ahıskalıoğlu
Muzaffer Dündar
Hilmi İncesulu
Neemi ökten
İhsan Tombuş
DENIZLI
Sinan Bosna
Mehmet Çobanoğlu
ibrahim Kocatürk
Hüdai Oral (B.)
Remzi Şenel
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Şehmus Arslan
Yusuf Azizoğlu
Hilmi Güldoğan
Recai îskenderoğlu
Vefik Piriçcioğlu (B.)
Alp Doğan Şen

B : 38

EDİRNE
Talât Asal (I.)
Fahir Giritlioğlu
Nazmi özoğul
ELAZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Naci Güray
Ömer Faruk Sanaç
Kemal Satır (B.)
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Zeynel Gündoğdu
Sadık Perinçek
) Naci Yıldırım
ERZURUM
Ertuğrul Akça
Turhan Bilgin
Nihat Diler
Şerafettin Konuray
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
Ertuğrul Gazi Sakarya
delâlettin Üzer (B.)
GAZİANTEP
Osman Orhan Bilen
Muzaffer Canlbolat
|
Ali İhsan Göğüs (B.) I
Hüseyin îneioğlu
Kudret Mavitan
Mithat San
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
Nizamettin Erkmen
ibrahim Etem Kılıçoğlu
Ali Köymen
GÜMÜŞANE
Halis Bayramoğlu
Nureddin özdemir
Sabahattin Savacı
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Ali Muhsin Bereketoğlu

(t)
Abdullah Çilli
Saki Zorlu
İÇEL
Mazhar Arı kan
Mehmet Ali Arslan
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Burhan Bozdoğan (1.)
Celâl Kılıç
İSPARTA
Lokman Başaran
Sadettin Bilgiç
Mustafa Gülcügil
İSTANBUL
ibrahim Abak
Ziya Altınoğlu
Suphi Baykam
Mahmut Rıza Bertan
Ferruh Bozbeyli
(Bşk. V.)
Nurettin Bulak
Ratip Tahir Burak
Saadet Evren
Orhan Eyüboğlu
Fahrettin Kerim Gökay
Oğuz Oran
Sahabettin Orhon (1.)
Naci öktem
Vahyi özarar
lllıarai Sancar (B.)
Selim Sarper
ismail Hakkı Tekinel
Hüsamettin Tiyanşan
Sabri Vardarlı
Abdurrahman Yazgan
Malik Yolaç (B.)
IZMlR
Ali Naili Erdem
Arif Ertunga
Ragıp Gümüşpala
İhsan Gürsan
Ziya Hanhan
Nihat Kürşat
Necip Mirkelâmoğlu
Mustafa Uyar
Lebit Yurdoğlu (B.)
KARS
Necmettin Akan
Lâtif Aküzüm
Hasan Erdoğan
Kemal Okyay
Sırrı öktem
Bahtiyar Vural
KASTAMONU
Avni Doğan (I.)
Fethi Doğançay
İhsan Şeref Dura
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Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
Ali özdikmenli
İsmail Hakkı Yılanlıoğhı
KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu
Mehmet Göker
Hüsamettin Gümüşpala
Vedat Ali Özkan
Mehmet Yüceler (B.)
KIRKLARELİ
Abdurrahman Altuğ
Mehmet Alâeddin E r i ş
Fikret Filiz
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin
KOCAELİ
Hâldan Kısayol
Süreyya Sofuoğhı (I.)
KONYA
Kemal Ataman
Selçuk Aytan
irfan Baran

Rüştü özal
Fakih özfakih
Fakih özlen
Faruk Sükan
Cahit Yılmaz
KÜTAHYA
Mehmet Kesen
Rauf Kıray
Sadrettin Tosbi
MALATYA
H. Avni Akşit
Mehmet Deli'kaya
Ahmet Fırat
ismet inönü
(Başbakan)
H. Ziya Özkan
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Süleyman Çağlar
Muammer Erten (B.)
Şevket Raşit Hatipoğlu
Hurrem Kubat
Hilmi Okçu
Yakup Yakut
MARAŞ
Kemal Bağcıoğlu

M. Meclisi
Hasan Fehmi Evliya
Ali Hüdayioğlu
Enver Kaplan
Adnan Karakiiçük
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
Esat Kemal Aybar
Vahap Dizdaroğlu
MUĞLA
Adnan Akarca
Turan Şahin (B.)
tlhan TeMnalp
MUŞ
Sait Mutlu
Sami öztürk
NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
Ali Baran Numanoğlu
NÎĞDE
Haydar Özalp
Ruhi Soyer
Oğuzdemlir Tüzün (î.)
ORDU
Refet Aksoy
Ata Bodur
Sadi Pehlivanoğlu
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Ata Topaloğlu
RİZE
Arif Hikmet Güner
Fuad Sirmen (Başkan)
Cevat Yalçın
SAKARYA
Burhan Akdağ
Ekrem Alican
Nuri Bayar
Muslihittin Gürer
Hami Tezkan
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Mehmet Başaran
Bahri Oömert
Kâmran Evliyaoğlu
Fevzi Geveci
Hâmit Kiper (t.)
Hüseyin Özalp (t. Ü.)
Osman Şahinoğlu
SÜRT
Hayrettin özgen
Adil Yaşa
SİNOP
Mustafa Kaptan
Cemil Karahan

•
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SİVAS
Rahmi Çeltekli
ibrahim Göker
Rahmi Günay
Ahmet Kangal
Cevad Odyakmaz
Güner Sarısözen
Reşat Turhan
Tahsin Türkay
Mahmut Vural
TEKİRDAĞ
Fethi Mahramlı
Hayri Mumcuoğlu
Orhan öztraJk (B.)

Zeki Yağmurdereli (I.,
TUNCELİ
Vahap Kışoğlu
Fethi Ülkü
URFA
Osman Ağan
Bekir Sami Karahanb
Sabri Kılıç
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
ihsan Bedirhanoğlu
Muhlis Görentaş
Şükrü Kösereisoğlu

TOKAT
Sabahattin Baybura
Ali Rıza Ulusoy

YOZGAT
ismet Kapısız
Mustafa Kepir
Turgut Nizamoğlu
Celâl Sungur

TRABZON
Ali ŞaJkir Ağanoğlu
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Nazmi ökten
Ahmet Şener
Kâmuran Ural
Ali Rıza Uzuner

ZONGULDAK
Kenan Esengin
Feyzi Fırat (I.)
Ramiz Karakaşoğlu
Suphi Konak
Sadık Tekin Müftüoğlu

[Açık ü\yelikler)
Aydın
Erzurum
Hatay
istanbul
Kocaeli

1
1
1
1
1

Manisa
Muş
Trabzon
Zonguldak
Yekûn

1
1
1
1
9

