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Birinci Celse 
Vâki davet üzerine Birleşik Amerika'ya giden 

Ziraat Vekili Esat Budakoğlu'nun avdetine 
kadar kendisine, Devlet Vekili Celâl Yardımcı'-
mn Vekillik edeceğine; 

Başvekil Adnan Menderes'in, Tahran'a seya
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liğe işletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun, Mali
ye Vekilliğine de Devlet Vekili Emin Kalafat'm 
Vekillik edeceklerine dair Riyaseti Cumhur tez
kereleri okundu. 

Encümenler secimi için reyler toplandı. 
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timiz için tahsis edilen burslara dair suali
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İnikada ara verildi. 

İkinci Celse, 
Encümenler seçiminin neticeleri tebliğ olundu. 
14 . X I . 1956 Çarşamba günü saat 15 te top

lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis vekil i Kâtip 
Kayseri Mebusu Bolu Mebusu 

Fikri Apaydın İhsan Gül ez 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
Halikı Kurrıiel 

• * • * " 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 
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Sualler 

Şifahi sual 
1. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in, 

Hükümet programında yer alan hususlardan han
gilerinin tahakkuk ettirildiğine ve , «Toplantılar 
ve gösteri yürüyüşleri» hakkındaki Kanun mu
vacehesinde partilerin mâruz kaldıkları durum 
üzerinde ne düşünüldüğüne dair şifahi sual. tak

riri Başvekâlete gönderilmiştir. (6/275) 
Tahrirî sual 

1. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Kars 
vilâyeti İğdır kazasının sulama birinci kısım in
şaatı ile Doğubayazıt, Eleşkirt ve Pasinler sula
ma işlerine dair olan tahrirî sual takriri Nafıa 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/239) 

B Î R Î N O l CELSE 
Açıima saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KATİPLER : ihsan Gülez (Bolu), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

2. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Erzincan dairei intihabiyesi mebuslarına 

kadar yoklama yapıldı.) 
RElS — Celseyi açıyorum. 

RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in Müna
kalât Encümeninden istifa ettiğine dair takriri 
(.4/243) 

REÎS — Buyurun Turan Güneş. Zaptı sabık 
hakkında. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlar, geçen İnikatta yapılan seçimler sonun
da Münakalât Encümenine seçilmiş olduğumu 
öğrendim. Bendeniz Münakalât Encümenine 
namzetliğimi koymuş değilim. Mcnsubolduğum 
Meclis Grupu da bendenizi böyle bir encümene 
aday göstermemiştir. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Münaka
lâtta ihtisasınız vardır. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Eğer ihtisa
sa göre olsaydı zatâlinizin bu Mecliste gireceği 
komisyon bulunmazdı. (Sağdan, bravo sesleri, 
alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım, Münakalât Encü
meni için adaylığımı koymayı, bu Mecliste mü
nakalât meselelerinde ihtisası olan arkadaşlara 
karşı küstahlık telâkki ederdim. Bendeniz şim
diye kadar yalnız Anayasa meseleleriyle meş

gul oldum. Hukuk tahsilimi yaptıktan sonra 
Anayasa üzerinde doktoramı* verdim ve doçent 
unvanını aldım. Binaenaleyh münakalâtça ar
kadaşlara karşı bu kabil bir küstahlığı devam 
ettirmemek için Münakalât Encümeninden isti
fa ediyorum ve istifamı Yüksek Riyasete tak
dim etmiş bulunuyorum. 

REİS — İstifa takririni okuyoruz f 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Münakalât meseleleri ile ihtisasımın bir alâ

kası bulunmadığından (Münakalât Encümenin
den) istifa ediyorum. Saygılarımla arz ederim. 

Kocaeli 
Turan Güneş 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Efendim, 
Turan Güneş şahsıma tarizde bulundu, söz isti
yorum. 

REÎS — Riyaset, şahsınıza tarizde bulunul
duğuna kaani değildir . 

Ruznameye geçiyoruz. 

2. — Her hangi bir zirai faaliyet nev'ine- tah
sis edilmerryş arazUerdeki intifa haklarının mü-
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zakeresine mahsus bir merkez teşkili şeklinde, 
Yakın - Doğu memleketlerine teknik yardım te
mini gayesiyle, Birleşmiş Milletler Gıda ve Zira
at Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imzalanan Ek' Anlaşmanın tasdiki hak
kında kanun lâyihasının geriverümesine dair 
Başvekâlet tezkeresi (1/521, 3/430) 

REÎS — Tezkereyi okuyoruz, efendim. " 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Her hangi bir zirai faaliyet nev'ine tahsis edil

memiş arazilerdeki intifa haklarının müzakere
sine mahsus bir merkez teşkili şeklinde, Ya
kın - Doğu memleketlerine teknik yardım te
mini gayesiyle, Birleşmiş Milletler Gıda ve Zi
raat Teşkilâtı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti arasında imzalanan ek Anlatmanın tasdiki 
hakkında olup 30.VII.1956 tarihli ve 11 -407/ 
2712 sayılı yazı ile sunulmuş bulunan kanun lâ
yihasının iadesine müsaade buyurulmasmı say
gılarımla rica ederim. 

Başvekil 
A.' Menderes 

REÎS — Geri verilmiştir. 

3. — izmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'nun, 
Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye (Kabotaj) 
ve limanlarla karasuları dâhilinde icrayı sanat 
•ve ticaret hakkındaki 815 sayılı Kanunun 5 nci 
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maddesinin tadiline dmr kanun teklifinin gerivc-
rilmesi hakkında takriri (2/88, 4/241) 

REİS — Takriri okuyoruz, efendim. 

12.X1.1956 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

815 sayılı Kanunun tadiline dair olan tekli
fimde derpiş olunan hususlar ahiren kabul bu
yuruları 6829 sayılı Kanunda yer almış bulundu
ğundan teklifimin geri verilmesini istirham ede
rim. îzmir 

İlhan Sipahioğlu 

REÎS — Geri verilmiştir, efendim. > 

4. — Kayseri Mebusu Osman Nuri Deniz'in, 
vefat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/431) 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Kayseri Mebusu Osman Nuri Deniz'in 14.IX. 

1956 tarihinde Gureba Hastanesinde vefat ettiği, 
Dahiliye Vekâletinden alınan' 22.IX.1956 tarih 
ve 23302/64 -10447 sayılı tezkerede bildirilmiş
tir.- • • . 

Teessürle arz ederim.. 
Başvekil 

A. Menderes 

REÎS — Arkadaşımızın hâtırasına hürmeten 
iki dakika saygı duruşuna Heyeti Aliyenizi davet 
ediyorum. 

(İki dakika saygı duruşunda bulunuldu.) 

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A _ ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkındaki encümen 
raporu dolayısiylc vâki yazüı müdafaa taleple
rinin reye arz edilmemesi sebebine dair Türki
ye Büyük Millet Meclisi Reisinden olan sualine, 
Riyaset Divanı adına Reisvekili ve Bursa Mebu
su Agâh Erozan'm şifahi cevabı (6/254) 

13.VII.1956 
B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Teşriî masuniyetimin kaldırılmasını istiyen 
Muhtelit Komisyon raporu 2.VII.1956 tarihin
de görüşülürken Dahilî Nizamnamenin 180 nci 
maddesi gereğince müdafaamı yapacağımı isti
yen mütaaddit yazılı müracaatlarımın oya arz 
edilmemesinin sebebinin tatilden önce Yüksek Ri
yaset tarafından sözlü olarak cevaplaitfhrılmasmı 

saygı ile rica ederim. 
Kars 

Sırrı -Atalar 
REÎS — Riyaset Divanı adına Agâh Er-

ozan. 
RİYASET DÎVANI ADINA AGÂH ER-

OZAN (Bursa) — Efendim, Sırrı Bey arka
daşımız, teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hu
susundaki mazbata üzerine Heyeti Umumiyede 
kendisini müdafaa etmesi zımnında vâki mü
racaatının Riyasetçe reye konulmaması ve teş
riî masuniyetinin kaldırılmış olduğu celsede, 
kendisinin hakkı müdafaasına riayet olunma
dan mazbatanın reye vaz'edilmesi sebebine dair 
soru sormakladır. 

Teşriî masuniyet hakkındaki Dahilî Nizam-
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namemizin maddeleri 178 ilâ 182 nci maddeler
dir. Mebusların hakkı müdafaasına taallûk 
eden madde ise 180 nci maddedir. 180 nei mad
denin 4 neü fıkrası der ki r (O mebus isterse 
İhzari Encümende, Muhtelit Encümende ve He
yeti Uımımiyede kendisini müdafaa eder veya
hut bir arkadaşına ettirir.) 

Burada (isterse) kaydı vardır. Kendileri hu
kukçu olduklarına göre arz edeyim ki, burada
ki şart, veçhi tahakkuku itibariyle şartı iktida-
ridir." Kendilerinden böyle bir teşebbüs vâki 
olmadıkça Riyaset makamınca yapılacak hiçbir 
muamele yoktur. Riyaset, müzakerenin selâmeti 
seyri bakımından kendilerini müdafaa edecek
ler, diye Heyeti Umumiyeyi, bekletemezdi. 
Eğer, bu madde kendilerine, başkaca bir hak 
tanımış olsaydı, emin olabilirler ki, Riyaset bu 
hakkı kendilerine zevkle verirdi. Kendilerine 
Nizamnamenin 180 nci maddesini tekrar oku
malarını rica edeceğim. Bu maddenin iki notu 
vardır. Birisi 103, diğeri 104 tür. Bu notlara ve 
bu notlara esas olan 1 . IV . 1949 tarihli Tuta
nak Dergisi, sayfa 7 - 18 ve buna taallûk eden 
1641 sayılı Kararı okuyacak olurlarsa kendile
rini haklı gösterecek bir teamüle tesadüf etmi-
yeceklerdir. 

Riyaset, Tüzüğün ahkâmına sadık kalmak 
suretiyle hareket etmiş ve hiçbir usulsüzlüğe 
meydân vermemiş olduğu kanaatindedir. Ceva
bımız bundan ibarettir. 

REÎS — Kını Atalay. buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Riyaset adına 

Reisvekillerinden Sayın Erozan'in mütalâasını 
dinledik. Ben bir hakkın istihsali meselesini or
taya getirmiş değilim, bir hakkın istihsaline mâ
ni olan bir tutumu huzurunuza getirmiş bulunu
yorum. 

Agâh Bey diyor ki, Tüzüğün 180 nei mad
desindeki «isterse» kaydı şartidir ve bu (iste
me) şarti olduğuna göre, kendisi isteseydi sa
vunma hakkı ve imkânı verilirdi). Ben, Tüzü
ğün 180 nci maddesinin ihtiyari ve şarti olarak 
lehimde tanıdığı haklara dayanarak mütaaddit 
müracaatlerde bulundum. Bir kere mevzu o 
İnikatta talik edilmiş olsaydı veyahut o gün 
yüksek reylerinize arz edilmiş olup da Yüksek 
Heyetinizce «Bu celsede bulunmadığından tale
bi reddedilmiştir» denmiş olsaydı, meseleyi bura
ya getirmezdim. Ama Riyaset, Tüzüğün bana 
tanlmış olduğu bir hakkı, kendi takdir hakkını 
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kullanarak ve haksız olarak, tanımamış ve be
ni bu haktan mahranı etmiş bulunmaktadır. 

Geçen gün Parti Meclis Gruplarımız bizi her 
hangi bir komisyon için namzet gösteriyor; Ri
yaset Divanı bunu.. (Soldan gürültüler) 

REİS — Ayrı şey efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Müsaade bu

yurun efendim. Tüzük bana savunma.-hakkını 
verir. Riyaset Divanı, Yüksek Heyetinizin tas
vibini almadan beni bu haktan mahrum eder. 
Eğer bunlar tevali ederse ve bunlar bu şekilde 
çoğahrsa Riyaset Divanı, Yüksek Heyetinizin 
tasarruf haklarını, tüzüğün hükümlerini çiğne
mekte, müdahale etmekte devam etmiş olacak
tır. İşte bu endişe ile ve tüzüğün bana tanıdığı 
hakları ref-ettiği için meseleyi huzurunuza ge
tirmiş bulunuyorum. 

Komisyon Sözcüsü Ferid Alpiskender Beyin, 
Sırrı Atalay böyle bir talepte bulunmuştur, 
Yüksek Heyetiniz isterse mehil verir, isterse 
mehil vermez, diye beyanatta bulunmasına rağ
men, Agâh Bey, bunu reye dahi arza lüzum gör
müyor. Niçin acaba? Benim arz etmek istediğim 
budur. Yüksek Heyetiniz karar vermiş olsaydı 
mesele^ yoktu. Ama Agâh Beyin, tüzüğün bana 
tanıdığı savunma hakkı üzerinde tasarruf yapma
ya salâhiyeti yoktur. Agâh Bey hukukçudur veya 
idarecidir, bilirler ki savunma hakkı mukaddes
tir. Öylesine mukaddestir ki, ceza hukuku dahi 
tanır. Mehil verilmek suretiyle müdafaa hak
kını kullanmaya imkân varken. Sayın Agâh 
Bey, Yüksek Heyetin reyini almayı bir tarafa 
bırakarak, beni nasıl bu haktan mahrum edebi
lir? Vicdanen muazzebolmasmı dilerim. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Efendim; Sır
rı Atalay Beyin müdafaa hakkı Riyasetçe sel-
bedilmiş değildir. 

Lütfen tetkik buyursunlar; tarih, 2 . VII . 
1956, cilt 13, İnikat 84, sahife 37... (Gülüşme
ler) Ferid Alpiskender encümen sözcüsü olarak 
mühletten bahis buyuruyor. Ama Riyaset, tü
zük ahkâmı karşısında sözcünün beyaniyle mu
kayyet değildir. Yalnız ve yalnız Dahilî Nizam
name ile mukayyettir. 

EKREM ALÎCAJST (Kocaeli) — Riyaset ni
zamname ile mukayyet değildir, geçen gün gör
dük. 

REÎS — Rica ederim müdahale etmeyin, din
leyin, sual sizin değildir. 
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AGÂH EROZAN (Devamla) — Bu itibarla 

Riyaset Dahilî Nizamnameye göre hareket et
miştir. - . 

Dahilî Nizamnamemiz; isterse mebus İhzari 
Encümende, Muhtelit Encümende veyahut He
yeti Umumiyede kendini müdafaa eder, veya
hut bir arkadaşına ettirir, kaydını ihtiva etmek
tedir. Yani bu suretle de hakkı müdafaaya im
kân verilmiştir. Böyle bir teşebbüse asla girişini-
yen arkadaşımızın Nizamname lıükmünü tatbik 
eden Riyaseti haksız bulmalarını insafla kabili 
telif görmemekteyim. Emin olsunlar ki Riyaset 
haklarına daima hürmet etmekten zevk duyar. 
Bu sebeple Dahilî Nizamnamemize göre yapıla
cak başka bir muamele olmadığını tekrar ifade 
ederim. (Soldan alkışlar) 

2. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Nu
saybin ovasının sulanması için yapılacak tesisa
ta dair Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/255) 

REÎS — Nafıa Vekili burada değiller, gele
cek İnikada talik ediyorum Arslan Bey. 

3. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, si-, 
yasi partilerin gelir sağlamak maksadiyle terti-
bettiklen toplantıları izne bağlıyan veya mene-
den Dahiliye Vekâleti tamimi karcısında* Hü
kümet görüşünün ne olduğuna ve bu talimatın 
hangi kanuni hükme veya içtihada dayandığına 
dair Başvekilden şifahi suali (6/256) 

REÎS — Nüvit Yetkin yoklar, sual sahibi 
arkadaşımız bulunmadıkları için gelecek İnikada 
talik «diyoruz. 

4. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, Tem
muz 1956 sonunda Karadeniz'de geziye . çıkmış 
olan C. H. P. Genel Sekreteri ile refakatinde 
bulunan mebusların ve matbuat mensuplarının 
mâruz kaldıkları müdahale ve muamelelere dair 
Başvekilden şifahi suali (6/257) 

REÎS — Sual sahibi arkadaşımız bulunma
dıklarından bunu da gelecek înikada talik edi
yoruz, efendim. 

5. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
İstanbul ve Ankara ile diğer büyük şehirlerde 
kinsiz yapılan binalar hakkıMaki sualine, Dahili
ye Vekâleti Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün sû 
fahi cevabı (6/258) 

REÎS — Suali okuyoruz, efendini. 
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I 15 . VIII. 1&56 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
I Reisliğine 
I 1. — İstanbul'da, Ankara'da Ve diğer büyük 
I şehirlerde işsizlik yüzünden gelenler tarafından 
I izinsiz yapılan binlerce bina bulunmaktadır ve ^ 
i -sakinleri seneler geçtiği halde tapusuzlulk yü-
J zünden huzursuzluk içindedirler. 
I 2: — Ankara'da Altındağ kazasında ve Çan-
I kaya 'kazalarında ve diğer yerlerde muhitten 
I nakledenler tarafından izinsiz yapılan, iktisabı 
I müruruzaman haddine 'kat ikat vâsıl olduğu hal-
I de su, yol sıkıntısı görülen, tamirine ruhsat al-
I »makta zorluk çekilen yerler vardır. 
I 3. — Otuz seneyi 'aşan zamandan beri burada. 
i eğleşenler ne zaman rahata'kavuşacak? 6188 sa-
I yılı Kanunun neşrinden sonra ne gibi teşebbüse 
I girişil.mügtir? Mezkûr kanun hükmü ne zaman 
I yerine getirilerek meskenlerin tapuları verile-
I cek ve halk sıkıntıdan kurtarılacaktır? 
I 4. — imarı icâbe'denlıer için sakinlerine ne 
I gibi kolaylık gösterilecek ve ne gibi yardım ya-
I pılacaktır? 
I 5. —* Ama parasını ödemiyecek şekilde yok-
I sul olanlar için ne düşünülmektedir? 
I Sayın Dahiliye Vekilinin sözlü olarak cevap 
I vermesine delâlet ibuyurulmasını saygılarımla 
•J rica ederim. 
1 Malatya 
i Nuri Oeafccıoğlu 

I RElS — Dahiliye Vekâleti Vekili ve Adliye 
I Vekili Hüseyin Avni Göktürk. 
I DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ VE ADLİ

YE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (Niğ-
I de) — Muhterem arkadaşlar; büyük şehirleri-
j mizde izinsiz yapılan binalar hakkında Malatya 
I Mebusu Nuri Ocakcıoğlu tarafından verilen, şi-
i fahi sual takririni cevaplandıracağım. 
i Vatandaşlarımızın bir mesken sahibi olmak 
I gayret ve arzusundan mülhem olan bu mühim 
I mevzu hakkında sadece ana hatları itibariyle 
I izahat vermeye çalışacağım. Dâvanın halli yo-
I kında en mühim adrmı teşkil eden 6188 sayılı 
I Kanunun neşrini mutaa'kıp ilk .iş olarak izinsiz 
I yapılan binaların tesbiti işi ele alınmıştır. 
I Tesbit neticesinde bu kabil binaların kesafet 
I arz ettiği görülen mıntakalarm halihazır harita-
I lan yaptırılmaya başlanmış ve bunlar tamam-
1 lanclıkça peyderpey bu mm takaların kn'îw plân-
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larmın tanzimine tevessül olunmuştur. İzinsiz 
yapılan binaları bugünün şartlarına uygun bir 
hale getirmek ve sakinlerini mağduriyetten vi
kaye etmek için çak büyük ehemmiyeti olan bu 
mevzu bugün için hal yoluna girmiş sayılabili
yor. 

Ankara'da Şafaktepe ve Balkehriz mmtaka-
larmdaki 313 hektar arazinin -halihazır haritaları 
tamamlanmış, Gülveren, Altındağ, Topraktık, 
Kalaba, Aktaş ve Telsizler semtlerindeki cem'an 
159 hektar arazinin ise parselasyonu ikmal edil
miştir. 

Parselasyonu tamamlanan ımmtakalarda imar 
plânı ve şartlarına göre yer tefriki mümkün olan 
yerlerde izinsiz 'bina sahiplerine 'arsalara ait ta
puların verilmesine başlanmıştır. 

Ankara'da şimdiye kadar muhtelif semtler
de oturanlardan 285 kişiye zelilin tapuları ve
rilmiş olup 1 450 şahsmki de derdesti muamele
dir. 

İstanbul'da Zeytiriburnu, Kazhçeşme semtin
de Vakıflar İdaresi uhdesinde bulunan araziler 
üzerinde izinsiz bina inşa eden 965 kişiye bina 
zeminlerinin tapuları verilmiştir. Keza İzmir'de 
Buca'da Hazineden belediyeye devri .sağlanan 
arazi üzerindeki bina sahiplerinin hepsi arazile
rinin tapulu sahibi olmuşlardır. 

İmar plânlarına intibak edecek .mahiyette 
bulunmıyan ve ibu sebeple ıslah ve zeminlerinin 
sahipleri adına tapıdanmasma imkân görülmiyen 
izinsiz binaların heyeti umumiyesine muadil baş
ka bir mahalde arsa tefriki veya meskenler inşa 
edilerek bunların ihtiyaç sahipleri ne devredil
mesi derpiş edilmiştir. 

Bu gibi hallerde dar gelirli vatandaşların ar
sa veya ev bedellerini on senede ve on taksitte 
ödemeleri için kolaylıklar gösterilmektedir. Bu 
cümleden 'olarak İstanbul'da muhtelif semtlerde 
154 ev yaptırılarak tevzi olunmuştur. Biri 40 
diğeri 33 daireli ilki blok apartman inşası da bit
mek üzeredir. 12 daireli bir apartmanın da in
şasına başlanmıştır. 

Keza 1 177 aded ev yerini ihtiva eden «7» 
ucuz mesken mahallesi tesis olunarak ıbu mak
sat için yapı kooperatiflerine tahsis olunmuştur. ' 

İzmir'de halen 1 019 evlik arsa tevzi edilmiş
tir. Bu sene de 1 000 aded arsanın tevzii için 
gerekli muameleye tevessül edilmiştir. 

Bornova'daki 95 evlik bir arazi bu miktara 
dâhil değildir, Yine İzmir'de belediyenin büteo-
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sinden ayırdığı bir milyon lira ile her sene 50 -
100 daire inşa cdilme'kte ve bunlar maliyet !be-
deli üzerinden mâruz şekilde ödeme kolaylıkları 
gösterilerek vatandaşlara devredülmelktediir. 

İzinsiz yapılan binaların haraibiyet'ine sebebi
yet verilmemesi için belediyelerce gerekli cüz'i 
ve muvakkat tamir ve tadil ruhsatnameleri ve
rilmektedir. Yukardan 'beri arz ettiğim bu işleri 
muntazaman yürütmek ve vatandaşların mağ
duriyetlerine sebebiyet vermemek için lüzumlu 
görülen belediyelerimizde hususi "bürolar teşkil 
edilmiş ve faaliyete geçirilmiştir. 

İzinsiz yapılan binaların kesafet gösteren -
nııntakalarının ekserisinde elektrik, su, yol ve 
otobüs gibi beledî hizmetler ifa edifeekıte ve ya-
pırmıyanların da peyderpey kısa bir zamanda 
intacı işi alâkalı dairelerin yıllık programlarına 
alınmaktadır. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
REİS — Nuri Oeakcıoğlu, buyurun. 
NURÎ OOAKCIOĞLU (Malatya).— Muhte

rem arkadaşlar; fou takririmi birinci tatilden ev
vel vermiştim. Ondan sonra hayli faaliyet saha
ları oldu. Esasen 6188 sayılı bu Kanun 29 Tem
muz 1953 te kabul edildi. O zamandan beri bu 
ihtiyaçların düşünülmesi lâzımdı. Bu iş çt>k ağır 
yürüdü. 

Bu kanunun birinci maddesinde, belediye sı
nırları içindeki arazinin belli edilmesi; ikinci 
maddesinde, kıymet üzerinden; üçüncü madde
sinde de tapudan, bu arazinin kime affdoldukları-
nm süratle tesbit edilmesinden, altıncı maddesi 
nasıl mesken yapılacağından, 15 nci madde, arsa 
verileceklerden, 20 nci madde, bina tipinden, 23 
ncü madde, taksitten bahseder. Bu hususlar ta-
mamiyle yapılmamıştır. Ankara'ya hücum ço
ğalıyor. Medken işi bir programa bağlanmalı. 
Sayın VeMİ izahları arasında küçük tadile ruh
satnameye ihtiyaç gösterenlerin ruhsatnameleri 
verilmektedir, buyurdular. Bu hususlarda esasen 
Altındağ mahallesinin tepe kısmına tesadüf 
edenlerle Atıfbey mahallesfindetoileı* çok zorluk 
çekiyorlar. Altındağ'ın tepe kısmına taallûk 
eden yerlerde henüz bir faaliyet yoktur, yıkd-
ma/k üzere olan bir yerin yapılmasına ruhsat için 
müracaat edenler çok sıkıntı çökmektedirler. 
Bilhassa küçük memurlar bunlara çok zorluk 
gösteriyorlar. Bunun nazarı itibare alınmasını, 
tapu verileceklerin bekletilmeanesini bilhassa ri
ca edeceğim. Mâruzâtım 'bundan ibarettir. 
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6. — Malatya Mebusu Kâmil Kınkoğlu'nun, 

Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki 
Kanunim tatbikatına dair vilâyetlere tamim ya
pılıp yapılmadığı hakkında Başvekilden şifahi 
suali (6/259) 

-REİS — Okuyoruz, efendim. 

20 . VIII . 1956 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

28 . VII . 1956 - 2 . IX . 1956 günleri sıra
sında C. H. P-. Genel Sekreteri, iki Sinob Me
busu arkadaşım ve matbuat mensuplariyle bir
likte Karadeniz* sahil vilâyetlerinde yaptığımız 
seyahatin hemen her sfahasmda silâhlı jandar
ma ve polisin kesif şekilde tehdit, baskı ve fiilî 
teeavüzleriyle karşılaştık. Bu tecavüzler Sinob 
Mebusu Sayın Şerafettin Ayhan'ın Göksun'da 
dipçiklenmesine kadar vardırıldı. 

İdare ve emniyet memurları Toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri Kanununu keyfî ve indî tef
sir etmek suretiyle toplanma, seyahat haberleş
me hürriyetlerimizi pervasızca ihlâl ettiler. Bir 
arada yemek yemekten, seçmenlerimizle selâm
laşmaktan dahi men olunduk, ikaz ve izahatı
mıza karşılık mesul şahıslardan bazan «bizim 
kanım anlayışımız budur» bazan «aldığımız 
emir böyledir» şeklinde cevaplar aldık. Bu ara
da 6761 sayılı Kanunun tatbikatında rehber ol
mak üzere vilâyetlere iki yüz sayfalık bir ta
mim gönderildiğini duyduk. 

1. Hükümetçe böyle bir tamim yapılmış 
mıdır'? 

Yapılmışsa mesul makamların icraatı bu ta
mime uygun olarak mı cereyan etmiştir'? Tami
min bir suretini vermek mümkün müdür? 

2. Keyfî tefsirlere bu kadar müsaidolan ve 
Anayasaya aykırılığı tatbikatla da açıkça teba
rüz eden 6761 sayılı Kanun hakkında Hükümet 
eski görüşünü muhafaza etmekte midir? 

Sözlü olarak Başbakan tarafından cevaplan
dırılmasını saygılarımla rica ederim. 

Malatya 
Kâmil Kırıkoğlu 

REİS — Başvekil adına, Adliye Vekili Hü
seyin Avni Göktürk cevap vereceklerdir. 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK-
.TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlar, gün
demin bu maddesiyle buna benzer diğer üçüncü 
ve dördüncü maddelerdeki, Başvekile tevcih 
edilen suallerin cevaplarım vermeye bendeniz 
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memurum. Ancak, hazırlanmadığım cihetle ha-. 
zırlanmak üzere bir mehil vermenizi rica ede
rim. (Sağdan, üç ay oldu, sesleri) 

RElS — Zaman tâyin buyurabilir misiniz, 
Vekil Bey? 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Niğde) — On beş gün sonra. 

REİS — On beş gün mehil istiyorlar, hazır
lanmak üzere, sual on beş gün sonraya talik 
edilmiştir. 

Efendim, yanlışlık olmaması için arz edeyim: 
Şimdi Adliye Vekili Hüseyin Avni Bey arkada
şımız, Başvekil adına Kâmil Kırıkoğlu arkadaşı
mızın suallerine cevap verebilmek için 15 gün 
mehil istediler. Ruznamenin 3 vo 4 ucu mad
delerinde bulunan Nuri t Yetkin Beye ait sual
ler, bu arkadaşın burada bulunmaması dolayısiy-
le gelecek inikada bırakılmıştır, bu sualler de, 
mahiyetleri itibariyle, Kâmil Bey arkadaşımızın 
suallerine müşabih.-bulundukları için bunları da 
15 gün sonraya talik ediyoruz. 

7. —• Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin. 
1937 yılında Mardin • Diyarbakır arasında öl
dürülen vatandaşlar dolayısiyle teşkil olunan 
beş kişilik encümenin mesaisi hakkında Türki
ye Büyük Millet Meclisi Reisinden şifahi suali 
(6/260) 

REİS — Mustafa Ekinci Beyden rica edece
ğim; Riyaset adına cevap verecek arkadaş bura
da mevcut değiller, gelecek inikada talikine mü
saade buyursunlar. 

8. — Diyarbakır Mebusu. İhsan Ilanıid Tiğ-
rel'in, süne haşaratının imhası için ne gibi ted
birler alındığına ve bu haşaratın halen hangi 
mıntakalarda mevcut bulunduğuna dair Ziraat 
Vekilmdcn şifahi suali (6/261) 

REİS — Sual sahibi buradalar mı efendim? 
(Yok sesleri) 

Sual sahibi arkadaşımız burada olmadıkların
dan gelecek inikada talik edilmiştir. 

9. — Tunceli Mebusu Arsla.n Bora 'nın, köy 
enstitüsü mezunu ilkokul öğretmenlerine ait in
tibak kanunu lâyihasının ne zaman kanunlaşlı-
rüacüğına dair sualine, Maarif Vekili Ahmed 
özel'iıi şifahi cevabı (6/262) 

RE IS Suali okutııvorum: 
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29. VIII. 1956 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıda arz ettiğim hususların Maarif Tekili 

tarafından şifahi olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Tunceli 
Arslan Bora 

Köy enstitüsü mezunu ilkokul öğretmenlerine 
ait intibak kanunu lâyihası Meclise sevk edilmiş 
olduğu halde bugüne kadar bir türlü kanunlaş-
tırılamamıştır. 

1. Bu kanundan faydalanacak öğretmen 
mevcudunun 17 bini mütecaviz olduğu söylen
mektedir. Bu rakam doğru mudur? 

2. Doğru ise bu kadar geniş kadrolu feda
kâr öğretmen topluluğunun bir an evvel huzura 
kavuşturulması hususu vekâletçe de ehemmiyetle 
düşünülmekte midir1? 

3. Böyle bir düşünce varit ise, mezkûr lâyi
hanın, Meclisin tatile, girmesinden evvel kanun
laştırılması hususunda bir teşebbüse geçilmiş 
midir? 

REÎS — Maarif Vekili buyurun, efendim. 
MAARİF VEKlLÎ AHMED ÖZEL (Sivas) 

— Muhterem arkadaşlarım, eski mülga köy en
stitüsü mezunlarının sayısı 17 bin civarındadır. 
Bu enstitü mezunlarının kadroya alınması ile il
gili kanun tasarısı geçen Nisan ayında Yüksek 
Meclise takdim edilmiş bulunmaktadır. 

Bu kanun tasarısı, Maarif Encümeninde mü
zakere edilerek kabul edilmiş ve Bütçe Encüme
nine sevk edilmiştir. Bütçe Encümeninin halen 
gündemindedir. Takdir elbetteki Bütçe Encü-
meniyle, Heyeti Celilenize aittir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
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REÎS — Arslan Bora, buyurun. 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlar, bugün, Sayın Vekilin de buyurdukları 
gibi, aşağı - yukarı 17 bin küsur civarında köy ens
titüsü mezunu öğretmen mevcuttur. Bu arkadaş
lar vatanın en ücra köşelerine kadar yayılmış 
ve oralarda büyük bir feragat ve meşakkat için
de vatan çocuklarım cehlin kucağından kurtar
mak için geceyi gündüze katmak suretiyle feda-
kârane çalışmaktadır. Bu öğretmen topluluğunun 
bir an önce. huzura kavuşturulması hepimizin de
ğişmez bir arzusudur. Aşağı - yukarı 1,5 seneye 
yakın bir zamandan beri Mcelise sevk edilen lâyi
hanın bir türlü kanuniyet kesbetmemesini bil
mem neye hamletmek icabeder? 

VEYSEL VAROL (Erzinean) — Sizin za
manınızda on liraya çalıştırdığınızı unuttunuz 
mu? 

ARSLAN BORA (Devamla) — Eğer vekâlet 
bu muazzam öğretmen topluluğunu bir an evvel 
huzura kavuşturmayı arzu ediyorsa, bu kanunun 
bir an evvel Meclis Heyeti Umumiyesine sevkı ica
beder. Arkadaşlar; her insan bir nimet mukabili 
vazife görür. Binaenaleyh bu on yedi bin küsur 
köy enstitüsü mezunlarının bir an evvel refaha 
kavuşturulması için bu kanunun bir an evvel me
riyet mevkiine konmasını ve bunun üzerinde ti
tizlikle durulmasını Sayın Maarif Vekilinden ve 
Heyeti Umumiyeden rica eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

REİS — Gündemde görüşülecek başka mad
de yoktur. 16 Kasım 1956 Cuma günü saat 15 te 
toplanılmak üzere İnikada son veriyorum. 

•Kapanma saati : 15,45 

• m ı 

B — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — İzmir Mebusu Abdullah Aker'in, Tür
kiye • Mısır İkamet Muahedesinin 8 nci madde
sinin tatbik şekline dair sualine, Hariciye Vekâ
leti Vekili Etem Menderes'in, tahrirî cevabı 
(7/164) 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki suallere Hariciye Vekilinin yazılı 

olarak cevap vermesinin teminini rica ederim. 

— 35 — 

Saygılarımla... 
26 . IV . 1956 

İzmir 
Abdullah Aker 

1. 14 . V I . 1937 tarih ve 3261 sayılı Kanun
la tasdik edilmiş bulunan Türkiye - Mısır İka
met Muahedesinin 8 nci maddesinin son fıkrasın
daki : 
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«Mütekabiliyet gartiyle her iki memleket te

baasına, ecnebi vasfını haiz olmalarından dolayı 
ne nam altında olursa olsun hiçbir kefalet akçe
si veya depozito yatırmak mecburiyeti tahmil 
edilmiyecektir.» 

Kaydı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun, ecnebi vasfını haiz olanlara münhasır 
bulunmıyan aşağıdki maddesinde musarrah te
minatı da şümulü dâhiline almakta mıdır? 

97 nci madde — Türkiye'de Kanunu Medeni 
mucibince ikametgâhı olmıyan müddei veya dâ
vaya müdahale eden kimse diğer tarafın muh
temel zarar ve ziyaniyle masarifi muhakemesine 
mukabil 96 ncı madde mucibince teminat göster
meye mecburdur. 

«îşbu kaide tahkikat ve muhakeme esnasın
da ikametgâhını ecnebi memlekete nakledenler 
hakkında da caridir. Muahede hükümleri mah
fuzdur.» 

2. Yukarda zikredilen 97 nci maddede mu
sarrah teminat, müddei veya dâvaya müdahale 
eden kimsenin «ecnebi vasfını haiz olmalarından 
dolayı» göstermekle mükellef bulundukları te
minat şeklinde mütalâa ve mülâhaza edilebilir 
mi? 

3. Türkiye - Mısır ikamet Muahedesinde mi
haniki tenfiz kaydı mevcudolmadığma nazaran, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 97 nci 
maddesinde «diğer tarafın muhtemel zarar ve 
ziyaniyle masarifi muhakemesine mukabil» der
piş edilmiş bulunan teminattan Mısır tebaası, Tür
kiye'de ikametgâhı bulunmadığı halde istisna 
edilmiş bulunuyorsa mezkûr madde gereğince 
diğer tarafın muhtemel zarar ve ziyaniyle ma
sarifi muhakemesi ne suretle karşılanabilir? 

T. C. 
Hariciye Vekâleti 

İkinci Daire U. Müdürlüğü 14.X.1956 
Şube 5 

U. No. 72710 
H. No. 86 

özü : Türk - Mısır İka
met Anlaşmasının seki
zinci maddesi hakkın
da. 

T. B. M. Meclisi Kiyasetine 
27.IV.1956 tarihli ve 7 -164/2631/11889 sa

yılı yazdan karşılğıdır. 

.1956 0 : 1 
İzmir Mebusu Abdullah Aker tarafından 

Yüksek Makamlarına verilip Vekâletime akset
tirilmiş olan tahrirî sual takriri incelenmiş ve 
mesele kanunların tefsiri mahiyetinde olmak 
itibariyle bunun intacı Vekâletimin salâhiyeti 
haricinde mütalâa edilmiştir. Filhakika, Sayın 
Mebusun sorduğu hususla alâkalı iki kanun ve 
bir ahitname mevcuttur. 1330 tarihli yabancıla
rın hukuk ve vezaifi hakkında Kanunu Muvak
kate (madde 3), 1927 tarihli Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanunu (madde 97), ve 1937 tarihli 
ve 3261 sayılı Kanunla tasdik edilen Türk -
Mısır İkamet Anlaşması (madde 8). Mezkûr me
tinlerin tefsiri ise yüksek malûmları olduğu 
üzere onları tatbikle mükellef kazai mercilerin, 
ve bu merciler tarafından yapılan tefsir yeter 
derecede vazıh olmadığı takdirde de, Yüksek 
Meclisin salâhiyetleri cümlesindendir. 

Bununla beraber, sual takririnde Vekâletim-
ce eevaplandırılabilecek iki husus mevcut olabi
lir. Bunlar da İkamet Anlaşmasının mer'i olup 
olmadığı ve Anlaşmanın 8 nci maddesinde zik
redilen şartlar tahtında teminattan muafiyetin 
tatbik edilip edilmediği hususlarıdır. 

Türk - Mısır İkamet Anlaşmasının halen me
riyette bulunduğunu ve mezkûr Anlaşmanın 8 
nci maddesinde derpiş edilen şartlar dâhilinde 
her iki Taraf tebaasına açacakları ve müdahil 
olarak katılacakları dâvalarda teminat akçesi 
yatırmak bakımından mütekabiliyet esasına gö
re muafiyet tanınmakta olduğunu derin saygı
larımla arz ederim. 

Hariciye Vekâleti Vekili 
E. Menderes 

2. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azteoğlu'-
nun, devlet ve devlete bağlı iktisadi ve mahallî 
idareler emrinde bulunan motorlu nakil vasıta
larının miktarına ve bunlardan kaçının hizmet 
ve binek otomobili olduğuna dair sualine, Maliye 
Vekâleti Vekili Samet Ağaoğlu'nun tahrirî ce
vabı (7/168) 

5.V.1956 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorularımın Başvekil tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
1. Devlet, devlete bağlı iktisadi ve mahallî 

idarelerde motorlu n$kil vasıtalarının (Millî Mü-
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dafaa hariç), 1950 ve 1956 yıllarındaki sayısı ne
dir? 

2. Bunlardan kaçı hizmet ve binek otomobi
lidir? 

3. Bu hizmet ve binek arabalarının maliyet 
ve yıllık umumi masrafları tutan nedir? 

4. Bu mevzuda, hükümetçe bir tasarruf ted
biri alınması düşünülmekte midir? 

Diyarbakır 
Yusuf Azizoğlu 

T. C. 
Maliye Vekâleti 3 . XI . 1956 

Bütçe ve M. K. U. Müdürlüğü 
Bütçe 

Sayı : 1İ1104 - 2} /14427 

özü : Tahrirî sual tak
riri hakkında. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Devlet ve Devlete bağlı iktisadi ve mahallî 

idareler emrinde bulunan nakil vasıtaları hak
kında Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu tara
fından verilen tahrirî sual takririne ait cevabın 
ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Maliye Vekâleti Vekili 
Samet Ağaoğlu 

•1. Devlet ve devlete bağlı iktisadi ve ma
hallî idarelerdeki motorlu nakil vasıtalarının 
(Millî Müdafaa hariç), 1950 deki sayısı 5097, 
1956 daki sayısı da 12 662 dir. 

2. 1950 senesindeki motorlu nakil vasıtala
rının 4 989 u hizmet, 108 i binek, 1956 senesinde 
mevcut motorlu nakil vasıtalarının da 12 557 si 
hizmet 105 i binek otomobildir. 

3. Halen mevcut olan hizmet ve binek ara
balarının maliyeti 159 888 080 lira, senelik umu
mi masrafları da 71 195 588 liradır. 

Hizmet ve binek arabalarında görülen bu 
artış, 6 sene zarfında umumi hizmetlerde vâki 
inkişafla mütenasip addolunabilirse de mesele
nin bir kere daha tetkiki faydalı görülmekte ol
duğundan böyle bir tetkika başlanılmış bulun
maktadır. 

3. — Bursa Mebusu Sabahattin Çıracıoğlu'-
nun, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği île diğer 
İ§çi birliklerinin durumu hakkındaki suaün-e Ça-
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kşma Vekili Mümtaz Tarhan'ın -tahriri cevabı 
(7/226) 

25 . IX . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin Çalışma Vekili tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâle
tinizi saygılarımla rica ederim. 

Bursa 
Sabahattin Çıracıoğlu 

Son günlerde işsizlik meselesi etrafında İs
tanbul İşçi Sendikaları Birliği ve Teksif Fede
rasyonu arasında tebliğler neşretmek suretiyle 
giriştiğiniz münakaşa sırasında, bu teşekküller
den İstanbul İşçi Sendikaları Birliğine 4 . IX . 
1956 tarih ve 1045-12-46 (l)/7986 sayı ile gön
derdiğiniz yazıda Sendikalar Kanununun 1 ve 
8 nci maddeleri gereğince mezkûr birliğin aynı 
iş kolunda kurulan sendikalardan kurulmadığı, 
aksine olarak muhtelif iş kollarından kuruldu
ğu ve bu teşekkül tarzının hangi esaslar dahi
linde vukua geldiğinin izahı istenmektedir. 

Bugüne kadar kurulmuş olan sendika bir
liklerinin bünyelerini muhtelif iş kolundan 
olan sendikalar terkibettiği haldd bundan son
ra aynı iş kolundan olmasının izahı istenirken 
Sendikalar Kanununun 1 ve 8 nci maddesinin 
hükümlerine dayanmakta isabet var mıdır? Bu 
kanaatte ısrar edecek misiniz? 

2. Israr edildiği takdirde İstanbul işçi Sen
dikaları Birliğinden maada mahallî unvanla anı
lan ve bünyeleri yüzlerce muhtelif iş koluna ait 
sendikalarca kurulan sayısı 11 e varan birliklerin 
de kanuna aykırı olarak kuruluşlarından ötü
rü hukuki âkibeti ne olacaktır? Bunlar kapatı
lıp dağıtılacaklar mı? Bunları terkibeden sen
dikalar birliksiz ve münferit üniteler haline mi 
ifrağ edileceklerdir? 

3. Bu teşekküllerin kuruluşundan bugüne 
kadar seneler geçmiş, birlikler halinde tanın
mış olarak meslekî faaliyetlerde bulundukları 
müşahede edilmiş, fakat kendilerine kanuna 
aykırı^ şekilde kuruldukları tebliğ edilmemişti. 
Şu halde son resmî yazınıza gelinceye kadar 
bunlara vekâletiniz tarafından itiraz edilmeme
si kuruluşlarının muaMel oluşuna müsamaha ilş 
bakıldığını ifade etmez mi? 

4. Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği Ta
rım İşçileri Sendikasının Kongresinde Sendika-
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lar Kanununun ingiltere ve Amerika'daki Sen-
dikalar Kanunundan çok ileri olduğunu iddia 
ettiğiniz doğru mudur? O memleketlerin Sen
dika kanunlarından bizimkinin ileri tarafları 
hangi maddelerinde meveuttur? 

5. Aynı kongrede sendikalıların sermaye
nin hasmı olduğunu, iş veren düşmanlığı ve 
sâyin sermayeye tahakküm etmesine çalıştık
larını ifade ettiniz mi? Sendikaları ağır itham 
altında bırakan bu ifadeleriniz vâki ise bu hu
sustaki delilleriniz nelerdir? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 21. X . 1956-

Çalışma Umum Müdürlüğü 
Sayı : 1014-3, 10042 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
8 . X . 1956 tarih ve 3275 -14836/7 - 226 sa

yılı emirleri cevabıdır. 
Bursa Mebusu Sabahattin Çıraeıoğlu tara

fından verilen yazılı sorudaki hususlar sırasiyle 
cevaplandırılmıştır. 

1, 2, 3. 5018 sayılı Sendikalar Kanunu, iş
çi sendika ve birliklerinin ne şekilde teşkil edi
leceğini 1 ve 8 nci maddelerinde tasrih etmiş
tir. Bu maddelere uygun olmıyan teşekküller 
hakkında karar vermek salâhiyeti kanunun 7 
nci maddesi gereğince ancak adlî cihaza aittir. 

4, 5. Ankara Atatürk Orman Çiftliği Ta
rım İşçileri Sendikası Kongresinde bahsedilen 
şekilde tarafımdan hiçbir beyanda bulunulma
mıştır. Hattâ bu cihet böyle bir beyanda bu
lunduğum hakkında İsmail Araş isimli zata at
fen Ulus gazetesinin 29 . IX . 1956 tarihli nüs-
hasmdaki havadis dolayısiyle 2 . X . 1956 tari
hinde tarafımdan aynı gazetede tekzibolunmuş-
tur. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Çalışma Vekili 
Mümtaz Tarhan 

4. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, Ba
lıkesir vilâyetinin Savaştepe kazasındaki Hürri
yet Partisi merkezinin levhasının indirildiğine 
dair gazetelerde intişar eden havadis hakkındaki 
sualine, Dahiliye Vekâleti Vekili Hüseyin Avni 
Göktürk'ün tahrirî cevabî (7/231) 

Ankara : 19 . X . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Agağıdaki sualimin Dahiliye Vekili tarafın-
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dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Burdur 
Fethi Çelikbaş 

Gazetelerden öğrenildiğine göre 6 - 7 Ekim 
gecesi saat birde Balıkesir vilâyetinin Savaşte
pe kazasındaki Hürriyet Partisi merkezinin lev
hası indirilmiştir. Levhayı indirenlerin kaza 
Jandarma Kumandanı Yüzbaşı İbrahim özer-
tan, kaza Tapu Memuru Ahmet Ramazanoğlu, 
kaza Demokrat Parti Reisi Ahmet Ersoy ve ka
za Belediye Reisi Osman Efe olduğu söylenmek
tedir. 

Dahiliye Vekili hâdisenin vukuundan bugü
ne kadar geçen müddet zarfında bu işi yapan
lar hakkında ne gibi idari bir tedbir almıştır? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 27 . X . 1956 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
Şube: 1. D. 3. 

Numara : 97862 
özü : Fethi Çelikbaş 111 
yazılı sual takriri Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
20 . X . 1956 tarih ve Umumi Kâtiplik 

3319/15156 sayılı emirleri karşılığıdır. 
Burdur Milletvekili Sayın Fethi Çelikbaş 

19 . X . 1956 tarihinde Büyük Millet Meclisi Re
isliğine verdiği bir sual takririnde Balıkesir vi
lâyetinin Savaştepe kazasında 6 - 7 Ekim gecesi 
Hürriyet Partisi kaza merkezi levhasının indi
rilmiş olduğunu bahis konusu ederek bu fiilin 
kaza jandarma kumandanı yüzbaşı İbrahim öz-
artan, tapu memuru Ahmet Ramazanoğlu ve 
Demokrat Parti Reisi Ahmet Ersoy ve Belediye 
Reisi Osman Efe tarafından 'ika edildiğinin söy
lenmekte olduğundan, Dahiliye Vekâletince hâ
disenin vukuundan bugüne kadar bu işi yapan
lar hakkında ne gibi idari bir tedbir alındığım 
sormaktadır. 

Vekâletimizce hâdise haber alınır alınmaz 
keyfiyet alâkalı vilâyetten sorulmuş ve alınan 
cevapta; Savaştepe Hürriyet Partisi kaza idare 
heyeti tarafından hâdisenin vilâyete intikal etti
rilmesini mütaakıp ehemmiyetle ele alınarak fa
illerinin tesbitine çalışıldığı ve ayrıca bu igte 
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dahli oldukları iddia edilen şahıslar hakkında da 
tahkikata tevessül edilmiş olduğu bildirilmiştir. 
Vekâletimizce bu mevzu üzerinde hassasiyetle 
durulmakta olup bu hâdisede memurların iddia 
olunduğu şekilde her hangi bir dahli bulunduk
ları sabit olduğu takdirde kanun hükümleri da
iresinde tecziye edilecekleri şüphesizdir. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Dahiliye Vekâleti Vekili 

Prof. Dr. H. Avni Göktürk 

5. — Kars Mebusu Turgut Göle'nin, Dünya 
Sağlık Te§küâtı tarafından memleketimiz için 
tahsis edilen burslara dair sualine, Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekili Nazif Kör ez'in tahrirî ce
vabı (7/235) 

Ankara: 22 . X . 1956 
Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun Sıhhat Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla rica ederim. 

Kars 
Turgut Göle 

1. — Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından 
Türk hekimleri için burs tahnsis edilmekte mi
dir? Edilmekte ise bu bursların miktarı nedir 
ve kilmerin istifadesine arz edilmektedir? 

2. — Mezkûr teşkilât, Türkiye'ye Amerika 
için burs vermekte • midir? 1950 den beri kaç. 
burs ve ne maksnat için tahsis edilmiştir? 

3. — 1956 yılı için Dünya Sağlık Teşkilâtı 
memleketimize kaç burs ayırmıştır? Hangi saha
larda çalışılmak maksadiyle ayırmıştır? Bun
ların hangisinden, kimler istifade etmiştir? 

T. C. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekâleti 3 . XI . 1956 
1219 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
K : 23. . X . 1956 gün ve Kanunlar Md. 

3323/15177 sayılı yazıya. 
Kars Mebusu Turgut Göle'nin yazılı sorusu 

cevabının ilişik olarak takdim klındığını saygı
larımla arz ederim. 

Vekil 
* Dr. Nafiz Köroz 
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1. Anayasası 5062 sayılı Kanunla tasdik 

olunarak âzası bulunduğumuz Dünya Sağlık 
Teşkilâtı, müştereken ve onun Teknik yardımiy-
le memleketimizde ele alınan sağlık program
ları ile ilgili olarak ve yalnız bu programların 
tatbikatı için gerekli bursları memleketimiz 
millî sağlık idaresi emrine tahsis etmektedir. Bu 
bursların miktarı programın vüsat ve ehemmi
yetine göre değişmekte olup programların yü
rütülmesinde fiilen çalışan teşkilât dahilindeki 
memur tabip ve hemşirelerimizin istifadesine 
arz edilmektedir. Binaenaleyh adı geçen teşki
lât başkaca hekimlerimizin alelıtlak istifade ede
bileceği burslar vermemektedir. 

1950 den 1955 nihayetine kadar 86 memur 
tabip, kimyager, mühendis ve hemşiremiz aşağı
daki mevzularda burslardan istifade etmiştir: 

Sıhhati Umumiye; Epidemiyoloji; verem 
mücadelesi, BCG verem aşısı tatbikatı; zührevi 
hastalıklarla mücadele; trahom mücadelesi; 
sıtma mücadelesi; haşere mücadelesi, ensektisit 

j tatbikatı; anesteziyoloji; anne ve çocuk sağlığı; 
| köy sağlığı; tıbbi ve sıhhi istatistik; halkın sağ-
! lık eğitimi; halk sağlığı hemşireliği; öğretmen 

hemşirelik; sıhhat mühendisliği; et hıfzıssıhha-
sı; zoonozlar; iş hekimliği. 

2. Dünya Sağlık Teşkilâtı 1950 den 1953 
senesine kadar, sıhhati umumiye, sıtma müca
delesi, anne ve çocuk sağlığı, halk sağlığı hem
şireliği öğretmen hemşirelik, anne ve çocuk 
sağlığı hemşireliği, sıhhat mühendisliği mevzu
larında 5 i Birleşik Devletler, 6 sı Kanada olmak 
üzere Amerika için 11 burs tahsis etmiş bun
lardan Teşkilâtımız memurlarından 5 tabip, 1 
sağlık mühendisi ve 5 hemşiremiz istifade etmiş
lerdir. Ancak Teşkilât, elindeki mahdut dolar 
tahsisatını ve Amerika'ya yalnız yol masrafı
nın Avrupa'ya nazaran üç misli oluşunu bu iti
barla Amerika'ya bir burs yerine Avrupa dâhil 
3 ve lâakal 2 burs tahsisinin mümkün olduğu
nu nazarı itibara alarak 1953 senesinden beri 
Amerika için burs tahsis etmemektedir. 

3. 1956 senesi için Teşkilât tarafından mün
hasıran: Halkm sağlık eğitimi, akıl hıfzıssıhha-
sı, gıda maddeleri kontrol ve hıfzıssıhhası, iş he
kimliği, mektep hıfzıssıhhası, halk sağlığı hem
şireliği, öğretmen hemşirelik, hemşirelik tedri
satı, anne ve çocuk sağlığı hemşireliği, virüs ve 
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riketsiya hastalıkları lâboratuvar çalışmaları, 
sanitasyon işleri ve köy sağlığı mevzulanna 
aidolmak üzere tahsis olunan 20 burstan Teşki
lâtımız memurlarından 7 tabip, 3 kimyager, 1 

sağlık mühendisi ve 6 hemşiremiz, Çalışma Ve
kâleti Teşkilâtı memurlarından 2 tabip ile Maa
rif Vekâleti Teşkilâtı memurlarından 1 tabibi
miz istifade etmişlerdir. s 

5. — ARIZALAR VE TELGRAFLAR 

3007 sayılı Kanunun tadili münasebetiyle Bü
yük Millet Meclisi azasının gösterdiği yüksek alâ
kadan dolayı duyulan memnuniyeti bildiren tel
graflar : 

1. Teknik öğretmen Okullarını Bitirenler 
Derneği Başkanı Rebia îren. 

2. Yozgad Erkek Sanat Enstitüsü öğretmen
leri. 

.«<.. 

» • » « ı m» 
T. B. M, tf. Matbaan 


