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2. — Çanakkale Mebusu Emin Kala-
fat'a iki ay müddetle izin verilmesine dair 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi (3/386) 271:872 

5. — intihaplar 272 
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sine katılacak azanın seçimi 272:274,290:292 
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274 A — Şifahi sualler ve cevaplan 
1. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 

Makina Yedek Parçaları Türk Anonim Şir
ketinin 1956 senesinde zarar ettiğinin 
doğru olup olmadığına dair sualine. Sa
nayi Vekâleti Vekili Sebati Ataman'm şi
fahi cevabı (6/227) 274:277 

Sayfa 
2. — Sivas Mebusu Şinasi. Moran'ın, 

mütehassıs doktorların büyük şehirlere 
imtihanla nakilleri hususundaki tamimin 
tatbik edilip edilmediğine dair sualine Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekili I»ûtfi Kır- } 

dar 'm şifahi cevabı (6/236) ' 277:278 
3. -<— Sivas. Mebusu Halim Ateşalp'ın, 

Sivas vilâyetinde, 1956 - 1958 senelerinde 
ihalesi yapılan köprülerin sayısı ile ne za
man ikmal olunacaklarına dair sualine Na
fıa Vekili Tevfik lleri'nin şifahi cevabı 
(6/239) . 278:280 

4. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nım, 
Almanya'ya ihracedilen iç fındıklara dair 
sualine Ticaret Vekili Hayyettin ErkmenV 
in şifahi cevabı (6/241) 280:284 

5. — Adana Mebusu Rıza Tekeli'nin, 
Sadıkzade Ruşenoğullan firmasına ait 
Ruşen gemisiyle İskenderun'dan ihracedi
len demir cevheri için ödenen navlun mik
tarına dair Sanayi Vekilinden şifahi su
ali (6/243) 284 

6. — Maraş Mebusu Emin Soysal'm, 
demir fiyatına yapılan zammın sebebine 
dair sualine Sanayi Vekâleti Vekili Seba-
i Ataman'm şifahi cevabı (6/244) 1284 :S t i :285 
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Sayfa 
7. — Maraş Mebusu Hilmi Soydan'ın, 

Hurman, Ceyhan, Söğütlü ve Göksu ne
hirleri üzerinde sulama teşkilâtına ne za~ 

- mân başlanacağına dair Nafıa Vekilinden 
Şifahi suali (6/251) ' 285 

B —«• Tahrirî sualler ve cevapları 292 
İ. — Niğde Mebusu Şefik Refik So~ 

yer'in, Niğde - Çamardı yolunun n« zaman 
• ikmal edileceğine dair sualine Nafıa Ve

kili Tevfik ileri'nin tahrirî cevabı (7/388) 292: 
293 

2. — Erzincan Mebusu Nusret Safa 
Çoşkun'un, Refahiye kazasuıın bâzı köy-

J terinde çiçek hastalığı salgını ba§göster
diğinin doğru olup olmadığına dair sualine 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili Lûtfö 
Kirdar'ın tahrirî oevabı (7/434) 293:294 
* 3. — Kars Mebusu Kemal Güvenin, 

Sümerbank mağzalanndan mal alan tüc
car müşterilere verilen pamuklu mensuca-
ta dair sualine Sanayi Vekâleti Vekili Se-
bati Ataman'm tahrirî cevabı (7/398) 294:295 

4. — Erzurum Mebusu Abdülkadir Er-
yurt'un, Erzurum çevre yollan hakkın
daki sualine Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin 
tahrirî cevabı (7/403) * 295 

7. — Müzakere edilan maddeler 285 
1. — Türkiye Atom Enerjisi Progra

mının tatbik şekli hakkında kanun lâyi
hası ve Maarif, Maliye, Gümrük ve inhi
sarlar ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/307) 285:287,288,296:300 

2. — Umumi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair kanun lâyihası ile Çan
kırı Mebusu Ferhan Arkan ve 5 arkadaşı
nın, Çankırı vilâyetinde sel baskını dola
yısiyle vukua gelmiş olan zararların gide
rilmesi, Kırşehir Mebusu Hayri Çopuroğ-
lu ve 2 arkadaşının, Kırşehir vilâyetinde 
sel baskını dolayısiyle vukua gelmiş olan 
zararların telâfisi hakkında kanun teklif
leri ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1/213, 2/185, 2/192) 287 

3. — Balıkesir Mebusu Fuat Onat'm, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teş
kilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası (3/263) 287 

Sayfa 
4. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teş
kilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası (3/265) 287 

5. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teş
kilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümen mazbatası (3/266) 287 

6. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teş
kilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelif Encümen mazbatası (3/267) 287 

7. — Diyarbakır Mebusu Nuri Onur'un, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teş
kilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep 

, Muhtelit Encümen mazbatası (3/269) 288 
8. — Edirne Mebusu Sabahattin Par-

soy'un, teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/270) 288 

9. — izmir Mebusu Salâhattin Akçi-
çekln, teşriî masuniyetinin^ kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
ve Teşkilâtı Esasijre encümenlerinden mü? 
rekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/274) 288 

10. — Tokad Mebusu Bekir Şeyhoğlu'-
nun, teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatası ' 
(3/278) 288 

11. — Tokad Mebusu Bekir Şeyhoğlu'-
nun, teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/279) 288 

12. — Trabzon Mebusu Sabri Dilekln, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı 
Esasiye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümen mazbatası (tf/280) 288 
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Sayfa 
13. — Urfa Mebusu Yaşar Alhas'ın, 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı 
Esasiye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümen mazbatası (3/282) 

14. — Ankara Mebusu Hasan Tezin, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı 
Esasiye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümen mazbatası (3/296) 

288 

288 

Sayfa 
15. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaşın, 

teşriî masuniyetinin kaldırılmadı hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı 
Esasiye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümen mazbatası (3/297) 288:289 

16. — Erzurum Mebusu Melik Fırat'ın, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine Adliye ve Teşkilâtı 
Esasiye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümen mazbatası (3/298) 289:292 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Devlet üretme Çiftlikleri Umum Müdürlü
ğü 1956 malî yılı hesabı katisine, 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1956 malî yılı hesabı katisine dair kanunlar 
kabul edildi. 

Manisa Mebusu Nebil Sadi Altuğ'un, 
Nevşehir Mebusu Zihni Üner'in, 
Ordr Mebusu Atıf Topaloğhı'ımn, 
Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nm, 
Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nm, 
Trabzon Mebusu H|lûk Çulha "nın, 
Trabzon Mebusu Sabri D:lek'in, 
Çorum Mebusu Kemal Erdemin, 
Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, 
Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, 
Adana Mebusu Kasım Gülek'in, 
Uşak Mebusu Avni Ural'm, 
Aydm mebusları Hüsamettin Coşkun ve Fet

hi Batur'un, 
Siird Mebusu Suat Bedük'ün, 
Ankara Mebusu Osman Alişiroğlu'nun, 
Bursa Mebusu Selâhaddin KaracagiPin. 
Diyarbakır Mebusu Nuri Onur'un, 
Van Mebusu Tevfik Doğuışıker'in, 
Zonguldak Mebusu Ali Kaya'nm, 
Diyarbakır mebusları Nuri Onur ve Kâmil 

Tayşi'nin, 

Tekirdağ Mebusu Ahmet Pakerln, 
Ankara Mebusu ibrahim tmirzaoğlu'nun, 
Orda mebusları Eşref Ayhan ve Şevket Kök* 

sal'ın, 
Adana Mebıura Kasım Gülek ve Ankara 

Mebusu Bülent Ecevit'in, 
Hatay Mebusu İzzettin Cilli'nin, 
Trabzon mebusları Mahmut Goloğlu ve 

Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun, 
Adana Mebusu Kasım Gülek ve Ankara Me

busu Bülent Ecevit'in, 
Bursa Mebusu Mazlum Kayalar'm, 
Kayseri Mebusu Hakkı KurmePin, 
Van Mebusu Tevfik Doğuışıker'in, hakların

da yapılmak istenen takibat ve muhakamenin 
devre sonuna bırakılmasına dair Adliye ve Teş
kilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümen mazbataları kabul olundu. 

3 . IV . 1959'Onma günü saat 15 te topla
nılmak flıert İnikada nihayet verildi. 

Reisvddli Kâtip 
Kayseri Mebusu Kütahya Mebusu 

thrdhim Kirazoğlu Kemal özer 
Kâtip 

Kırklareli Mebtteu 
Mehmet Ali Ceylan 
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Sualler 

Şifahi sualler 
1. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Ban

kalarca kredilerin kesilmesi sebebine ve bu 
yüzden hâsıl olan duruma dair şifahi sual tak
riri Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. (6/390) 

2. — Urfa Mebusu Atalay Akan'm, Urfa'da 
temeli atılan Et Kombinaları binasının inşasına 
ne vakit başlanacağına dair şifahi sual takriri 
Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. (6/391) 

3. — Ankara Mebusu Selim Soley'in. bâzı 
Amerikalıların bir kadına sataşmalarına müda
hale ed^n üç subaya karakolda dayak atıldı
ğının doğru olup olmadığına dair şihafi sual 
takriri Millî Müdafa Vekâletine ' gönderilmiştir. 
(6/392) 

Tahrirî sualler 
1. — Tunceli Mebusu Hızır Aydın'm, Nazimi

ye Sağlık Merkezi ile Doktor Evinin noksanları
nla ikmali için 1959 yılı bütçesinden tahsisat ve
rilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair tah
rirî sucd takriri Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/456) . 

2. — Tunceli Mebusu Hızır Aydın'm, Tun
celi vilâyetinin Ovacık ve Pülümür kazaların
da 1959 yılı içinde birer sağlık merkezi inşa
sına başlanıp başlanmıyacağma dair tahrirî sual 
takriri Sıhhat ve îçtimai Muavenet Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/457) 

3. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğ-
lu'nun, Ceyhan'daki sağlık yurdunun hastane 
haline getirilmesi hususunun düşünülüp düşü
nülmediğine dair tahrirî sual takriri Sıhhat ve 

îçtimai Muavenet Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/458) 

4. — Mardin Mebusu Selim Telliağaoğlu'nun, 
Mazıdağı kazasının bâzı köylerine içme suyu 
getirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
tahrirî sual takriri Nafıa Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/459) 

5. — Hatay Mebusu Ahsen Aral'ın, isken
derun Limanı inşaatının tevsii için istimlâkine 
karar verilen gayrimenkuller hakkındaki tahrirî 
sual takriri Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/460) 

6. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Ankara'nın Keskin kazasına bağlı- Cerit-
mümünlü köyü içerisinden geçen dere üzerin
de bir köprü inşası hususunda ne düşünüldüğü
ne dair tahrirî sual takriri Nafıa Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/461) 

7. — Adana Mebusu Hamza Eroğlu'nun, 24 
Mart 1959 tarihli Dünya gazetesinde intişar 
eden haberdeki resmî iş adamına dair tahrirî 
sual takriri Başvekâlete gönderilmiştir. (7/462) 

8. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Her vilâyet
te ilkokulu- olan ve olmıyan köy adedi ile 
okuryazar nispetinde ve ilköğretim çağında olup 
okula devam etmiyen çocuk sayısına dair tahri
rî sual takriri Maarif Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/463) 

9. — Ordu Mebusu Muammer* TeMn'in, 1957 
yılı Mebus Seçimlerinde seçim ve sandık ku
rullarında vazifelendirilenlerm istihkaklarının 
ne zaman verileceğine dair tahrirî sual takriri 
Adliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/464) 

V 2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklifler 
1. — îçel Mebusu Yakup Karabulutsun, Ye

dek' subay ve yedek astsubay kanun teklifi 
(2/320) (Millî Müdafaa ve Bütçe encümenle
rine) 

2. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, As
kerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla muaddel 
5 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında ka
nun teklifi (2/321) (Millî Müdafaa Encümeni
ne) 

Tezkere 
3. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 

görülmiyen 276 611,44 liranın terkini ve 

11 389,97 liranın affı hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/384) (Bütçe Encümenine) 

Takrir 
4. — Bolu Me'busu Beşad AkşemsetMnoğlu'-

nun, kasa tazminatının kimlere verileceğinin 
tefsiri hakkında takriri (4/109) (Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Avrupa Konsey1! Millî Mülteciler' ve Avrupa'-
daki Nüfus Fazlalıkları İskân Fonu arasında 
akdolunan Mukavele ile eldi mektupların tas-
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î : 56 3 . 4 . 
dikıj^e dair kanun lâyihası ve Hariciye ve îmar | 
ve Cafeân encümenleri mazbataları (l/25b) 
(Ruznameye) ı 

6. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü J 
1948 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be- j 
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muha- j 
sebat Reisliği tezkeresi ile Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü 1948 malî yılı Hesabı Katî kanunu 
lâyihası ve Divanı Muhasebat Encümeni maz
batası (3/18, 1/34) (Ruznameye) 

7. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1949 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1949 malî yılı Hesabı Katî kanunu lâ
yihası ve Divanı Muhasebat Encümeni mazba
tası (3/18, 1/35) (Ruznameye) 

8. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1950 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be-

1959 C : 1 
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhase
bat Reisliği tezkeresi ile Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğüf 1950 malî yılı Hesaba Katî kanuna 
lâyihası ve Divanı Muhasebat Encümeni maz
batası (3/20, 1/36) (Ruznameye) 

9. — Avrupa Ekonomik İş Birliği Sözleş
mesi, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında Ekonomik İş Birliği 
Anlaşması, Birleşmiş Milletler Anlaşması, Av
rupa Konseyi Statüsü ve Hükümetimiz tarafın
dan imza edilmiş veya edilecek sair Anlaşma, 
Andlaşma ve Sözleşmelerin icaplarından olarak 
ilgili Hükümet ve teşekküller veya bunlar nâ
mına hareket edecek müesseseler ile kredi, yar
dım ve ödeme anlaşmaları akdine Hükümetin 
salahiyetli kılınması hakkında kanun lâyihası 
ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/327) (Ruz
nameye) 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati :15flQ 

REİS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu 
KATİPLER .Kemal özer (Kütahya), M. Ali Ceylân (Kırklareli) 

3. 
REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Kars mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

REÎS Celseyi açıyorum. 

A. — RtYASEt DİVANININ HEYETİ UMÜMİYEYE MARUZATI 

1. — Afyon Karahisar Mebusu Arif Demir-
er'e iki ay müddetle izin verilmesine dair Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 
(3/385) 

REÎS — Mezuniyet 
ruz efendim. 

tezkereleri var, okuyo-

Umumi Heyete 
Afyon Karahisar Mebusu Arif Demirer'e 

1. I I I . 1959 tarihinden itibaren hastalığına bina
en iki ay müddetle izin verilmesi Riyaset Di

vanının 3 . IV. 1959 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine ara olunur. 
T. B M . M. Reisi 

R. Koraltan 

REİS — Reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. / 

2. — Çanakkale Mebusu Emin Kalafat'c iki 
ay müddetle izin verilmesine dair Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi (3/3%6) 
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t : 56 3.4.1959 C : 1 
Umumi Heyete 

Çanakkale Mebusu Emin Kala|at'a 1 . i n . 
1959 tarihinden itibaren hastalığına binaen, iki 
ay müddetle izin verilmesi Riyaset Divanının 
3 . IV. 1959 tarihli toplantısında kararla $tırıl-
mı§tır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
T. B. M. M. Rei» 

B. Koraltan 

REÎS — Reyinize arz ediyorum. Kabul eden-
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — ÎNTÎHAPLAE 

i. — Avrupa Konseyi îstişari Asamblesine 
katılacak azanın seçimi 

REİS — Avrupa Konseyi Îstişari Asamblesi
nin 11 nci Dönemine iştirak edecek olan azala
rın seçimini yapacağız, efendim. 

Buyurun Nüvit Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım; Avrupa Konseyine her yıl Yük
sek Meclisinizin seçtiği azalar katılmaktadır. 

Avrupa Konseyinin teşekkül tarzı bu konse
ye dâhil olan devletlerin nüfusları ile mütena
sip adedde ve nispi olarak teşekkül etmekte
dir. Ayrîı surette Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden Türk Devletini temsilen katılacak üye
lerin de, iradei millıyenin tecellisinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde teşekkül ettiği nispete 
uygun bir tarzda tâyin ve tesbit edilmesi lâ-
zımgelir. 

Nitekim bundan evvelki devrede Büyük Mil
let Meclisi âiası arasında 30 kişilik Halk Par
tisi Grupundan bir âza. 30 kişilik Hürriyet Par
tisi Grupundan bir âza alınmış ve hattâ müs
takillerden de bir âza bu heyete intihap ve it
hal edilmiştir. 

Geçen yıl yeni seçimler neticesinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisincle C. H. P. si Grupunun 
tarzı teşekkülü ve Umumi Heyet yekûnuna nis
peti göz önüne alındığı takdirde en az üç âza 
ile iştirak etmekliğimiz gerekmektedir. Buna 
rağmen geçen yıl iki âza talebedilmişti. O za
man bu itiraz ve şikâyetlerimizi" Riyaset Diva
nına yazı ile ve şifahi olarak arz etmiştik Hat
tâ arkadaşlarım; hatırlıyacağmız gibi, Heyeti 
Umumiyeye bunu bu kürsüden de ifade etmiş
tik. O zaman Meclis Riyaseti bir yanlışlık ol
duğu ve grup nispetinin nazarı itibara alınma
mış olduğunu ifade ederek önümüzdeki sene
lerde telâfi edileceğini vadetmişlerdi. feu sene 
tevzi edilen aday listesinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupunun iki âza ile iştirake çağırıldı

ğım görüyoruz. Halbuki Büyük Millet Mecli
sinde umumi yekûnun âza âdedine nispeti göz 
önüne alınırsa her 57 arkadaşa bir üye isabet 
etmektedir. Bu takdirde Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupunun üç âza ile katılması zaruri idi. 
Nitekim katıldığımız hür dünya ve demokrat 
memleketlerde bu cihetin, T. B. M. M. nin ve 
Türk milletinin bu parlâmentoya katılması ve 
itibarı bakımından ehemmiyetli olduğu kanaa
tindeyiz. Bu mevzuun Yüksek Riyasetçe ihmal 
edilmemesini rica etmekteyiz. Avrupa Kons^i 
statüsünde bir supplöant usulü vardır. Parlâ
mentolar, gönderdikleri âza adedi kadar 
supplâant göndermektedirler. Bir nevi yedek 
âza durumundadırlar, bunlar. Hiç olmazsa bu 
suretle olsun C. H. P. Grupuna yapılan bu hak
sızlık ve takdirsiziiğin izalesi ^eklenirdi. Bu
na rağmen C. H. P. Grupu, memleket dışında 
Türkiye'nin itibarını alâkadar eden bu mevzuu 
bir mesele haline getirmemeyi arzu etmekte
dir. Ama Riyaset Divanından ve Yüksek Mec
lisin azalarından bunun hiç olmazsa bundan 
sonraki senelerde telâfi edilmesini beklemek 
hakkımızdır. 

REÎS — Halil İmre. Buyurun. 
HALİL İMRE (Balıkesir) — Muhterem ar

kadaşlarım; Halk Partisi Sözcüsü arkadaşımı
zın tehalükle söz alması bende bir nisabi işti
rakin müdafaasından ziyade bu heyetin, bir 
parlâmento heyetinin faaliyetine dair bâzı mü
şahedeler, temenniler izhar edeceği ümidini 
uyandırmıştı. Halbuki görüyorum ki, adedi ni
sap ve onun dâvacılığı peşindedirler. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Hâlâ o hak
sızlığı izale için çalışıyoruz. 

HALİL İMRE (Devamla) — Bu hâdise, bi
raz sonra arz edeceğim sebeplerden dolayı, 
asli mahiyetten çok sonra gelecek olan bir mev
zu olup sadece bir nisap meselesinden ibaret 
değildir. Avrupa Konseyine iştirak eden mu
halefete mensup arkadaşlarımızdan bâzıları-
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tün, matbuatta tesadüf ettiğimiz tavırları asla 
dikkatten kaçmamaktadır. N Arkadaşlarımızın j 
bu iştirakinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına olduğunu, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin seçiminden çıkarak bu faaliyete iştirak 
ettiklerini hatırlatmakta mutlaka fayda var
dır. Hiç kimse şahsi telâkkilerinin ifadecisi ve
ya müdafii değil, Türk Parlâmentosundan Av
rupa Parlâmentosuna fikirler götürüp, fikirler 
getiren, kanaatler götürüp, kanaatler getiren 
heyetin mümessili olduklarını unutmamaları 
lâzımdır. Bâzı zevat falan komisyonun, ki bu 
komisyonda birçok zevat vardır, çalışmalarına 
iştirak edip oradan bâzı kanaatlerle dönerken, 
matbuatta, Türkiye *Büyük Millet Meclisinin 
fikrî mümessili, siyasi mümessili, teşriî mümes
sili sadece kendisinden ibaretmiş zehabını uyan
dıran bâzı ifadelere teessürle tesadüf ettiğimi
zi arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuşmayı ben
denize ilham eden Nüvit Yetkin arkadaşımızın 
gösterdiği hassasiyetten ibarettir. -Bunun en 
şayanı dikkat olan ciheti Büyük Millet Mecli
sinin Avrupa Konseyi ile temasa gelmesi için 
seçimlere girilmesi münasebetiyle olrtfasıdır. 
Halbuki Avrupa Konseyi bildiğiniz gibi bir 
Avrupa Birliğinin mebdeidir. Bir taraftan Na
zırlar Konseyi, bir taraftan Assamble konsül-
tatif olarak bu Avrupa îstişari Meclisinin rolü, 
milletlerin umumi hayatında, iktisadi, malî, si
yasi ve sosyal hayatında fikir müdavelesmden 
ibarettir. 

Bu konseyin f aaUyetierinin şu yeni seçim 
devresinin sonunda dahi emsal olduğunu arz 
etmekte fayda vardır. Avrupa Konseyi Îstişari 
Assamblesi de bir nevi Avrupa parlâmentosu 
yerindedir. Bunun da iktisadi komisyonları, 
malî komisyonları, sosyal komisyonları, idari 
komisyonları vardır. Bu komisyonların mu-
karreratına T. B. M. M. nin mütenazır ko
misyonları dünyanın fikrî hayatı ve Avrupa 
Birliğinin fikrî hayatı ve fikrî istikameti hak
kında elbette muttali olmak ve fikri ittisal ha-
Hnde olmak ihtiyacındadır. Zaten T. B. M. M. 
nin dış faaliyetleri arasında kalmasının tabiî 
netioesi de bu olmak lâzımdır. Bu itibarla ben
deniz bu seçim devresinde yeni seçilecek ar
kadaşlara da en samimûlkalb muvaffakiyetler 
temenni eder ve Avrupa Parlâmentosunun Tür
kiye Parlâmentosunun ve onların mütenazır 
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komisyonlariyle fikir irtibatının muhafaza 
edilmesini de temenni etmekten kendimi ala
madım. 

, Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan, bravo, 
sesleri, alkışlar) 

REİS — Ntivit Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, Halil Imre arkadaşımın Avrupa 
Konseyindeki müzakerelerden Büyük Millet 
Meclisinin ve Büyük Millet Meclisinin mütena
zır enoümenlerımn haberdar olması hususunda
ki temennisini elbette M yerinde bulmamak ka
bil değildir., Bu vadide Hariciye Vekilinin bu 
mevzu için bir celse akdedilmek hususunda 
vaîtte bulunduğunu da hatırlamaktayım. 

HALİL IMRE (Balıkesir) — Hiç alâkam 
yok hâdise ile» \ 

NÜVİT YETKİN (Devamla) —• Var. Hatır- -
lıyorum. 

Halil tmre'nin telmih etmek istediği bir baş
ka noktaya temas etmek isterim. Arkadaşımızın 
Avrupa Konseyi statüsünü okumuş olduğunca 
şüphe yoktur. O Konseye dâhil devletlerden se
çilen azalar seçildikten sonra Avrupa Konseyi 
îstişari Asamblesinin mületvetollerî, Avrupa 
Parlâmentosu mebusu sıfatını kazanmaktadırlar. 
Ve onlar, kendilerini seçmiş olan parlâmentodan 
ilgileri kesildiği halde dahi oradaki âzalık sı
fatlarını muhafaza ederler. Ve bu vazifeleri es
nasında istiklâli fikirlerini ve hürriyetterini mu
hafaza ederler. Hattâ ayrıca "bîr hususi dokunul
mazlıkları da vardır. Ve Avrupa Parlâmentosu 
âzası sıfatını kazanan bir milletvehâlînin artık 
ondan sonra Konseydeki fikir ve reylerinden 
doları ve o kanaatlerinin her hangi bîr yerde 
ifade ve izharından dolayı hiç kimseye hesap 
vermeye mecbur olmadıklarını da Sayın İmre'-
nin bilmesi icabeder. (Soldan, o.. o~ sesleri) 

REİS — Hatihi karşılamayın, müsaade bu
yurun. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Ben o ka
naatteyim ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 
statüyü kemali ile benimsemiş olarak seçip igon-
derdigi arkadaşlar hakkında Halil Imre'nin zih
niyetine sahîp değildir ve olmıyacaktır. (Sol
dan, reye sesleri) 

REİS — Seçime başlıyoruz efendim. Üç ki
şilik bir tasnif heyeti seçiyoruz efendftm. 
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Turgut Göle (Kars) — (Burada mı «fendim? 

(Burada sesleri) 
Osman Kavrakoğlu (Bize) — Burada mı 

efendim? (Burada sesleri) 
Nazmi Ataç ('istanbul) — Burada mı efen

dim? (Yok sesleri) 
Burhanettin Onat (Antalya) — Burada mı 

efendim? (Burada sesleri) 
(Kur 'a çekildi.) 
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REİS — Rize'den seçime başlıyoruz, ©fen

dim. Arkadaşların lütfen reylerini kullanmala
rını rica ederim. 

(Reyler toplandı.) 
REİS — Reylerini kullanmıyan arkadaş var 

mı efendim? Reylerini ıkulanınıyanlar lütfen kul
lansınlar. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Ruznameye devam ediyoruz. 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. —Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Ma
kina Yedek Parçalan Türk Anonim Şirketinin 
1956 senesinde zarar ettiğinin doğru olup olma
dığına dair sualine Sanayi Vekaleti Vekili Se-
bati Ataman'ın, şifahi cevabı (6/227) 

REİS — Recep Deflgin burada mı efendim? 
(Burada sesleri) 

Sanayi Vekili? (Geldi sesleri) 
Suali okuyoruz, efendim. 

10. V I . 1958 
T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki 'sorumun Sayın (Sanayi Vekili ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına ta
vassut buyurulmasını rica ederim. 

Ankara 
Recep Dengin 

İktisadi Devlet Teşekküllerinden biri bulu
nan Makina Yedek Parçaları 'Türk Anonim Şir
ketinin 1956 yılında 792 '863,41 lira zarar ettiği 
doğru mudur? Doğru ise "bu zararın sebebi ne
dir? 

REİS — Sanayi Vekâleti V^kiB. 
KOORDİNASYON VEKİLİ VE SANAYİ 

VEKÂLETİ VEKİLİ (SEBATI ATAMAN (Zon
guldak) .— Efendim, Makina Yedek Parçaları 
Türk Anonim Şirketi, 1955 yılının Haziran ayın
da kurulmuştur. O yıl bilançosunda kâr ve za
rar hesabına 231 678,96 lira zarar kaydetmiştir. 
1956 bilançosunda da 561 184,45 lira zarar kay
detmiş bulunmaktadır ki, bu iki bilançonun, 
1955 senesinin yarısında kurulmuş olduğu için 
ikisinin yekûnu, bir ouçuk senelik faaliyet dev
resinde, zarar yekûnu, arkadaşımın belirttiği 
ŞÎbi, 792 863,41 liraya baliğ olmuştur. Bu zarar 

şirketin kuruluş 'masrafları ile ilk faaliyet se
nesinde yapılması zaruri görülen etüd ve araştır
ma masraflarının, yine bu ilk faaliyet seneleri 
esnasında, yani bu bir buçuk senelik müddet için
de, büyük ölçüde imalât ve satış yapamamaktan 
dolayı masrafların karşılanamamış olmasından 
tevellüdetmektedir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Recep Dengin, 
RECEP DENGİN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlarım; Makina Yedek Parçaları T. A, 
Şirketinin 1956 yılı zararının miktarına ve., bu 
zararın sebeplerine dair olan sualime Sayın 
Sanayi Vekili arkadaşımızın verdiği cevapları 
hep beraber dinlemiş bulunuyoruz. 

Şu hususu peşinen arz edeyim ki, Sanayi .'Ve
kili arkadaşımız 30 . .!'•. 1959 günü Bütçe Komis
yonunda bu pek meşhur şirketle ilgili tenkidimi 
biraz olsun dikkate almış olsaydı bugün burada 
her halde böyle konuşmazdı. 

Bu acaip şirket, 1 000 er liralık. 4 000 hisse 
üzerinden 4 milyon lira sermaye ile 1 Haziran 
1955 tarihinde kurulmuştur. Ve ilk 6 aylık faa
liyeti devresinde 231 bin 678 lira 96 kuruş zarar 
etmiştir. Ama şirket aklını -bir türlü başına dev-
şiremediğmden mütaakıp çalışma senelerinde de 
561 bin 184 lira 45 kuruş zarar etmekle yekûn 
zarar miktarını 792 bin 863 lira 41 kuruşa yük
seltmiştir. Millet parasını bu şekilde israf eden 
bu cins bir şirkete İktisadi Devlet Teşekkülü de
meye insanın dili varmamaktadır., Şirket, 1956 
yılında semavi bir iş programı yapmıştır. Kam
yon ve traktör makasları, yağ keçeleri, süzgeç
ler, pistonlar, segmanlar, makas burçları, silin
dir gömlekleri, pulluk, uç demirleri, ziraat ma
kina! arı yatakları, çatal pimler ve bunlara ben-
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zer diğer malzemeler... Bütün bunlar için de 4 
milyon 20 bin 500 lira masraf tahmin etmiştir. 
Ve derhal işe girişmiştir. 687 bin 543 lira tuta
rında bu muhtelif yedek parçalar için imalâtçı
lara siparişler vermiştir. Fakat aradan bir yıl 
geçtiği halde bu 867 bin 543 liradan ancak 
25 870 liralık 6 bin aded yağ süzgeci teslim ala
bilmiştir. Ve bu miktardan 3 bin adedini 12 938 
liraya yani maliyet fiyatına zorla satabilmiştir. 
Göklere mahsus bir programla iş yapmaya kal
kışan bu eşsiz şirket, 28 730 liralık kamyon ma
kaslan ısmarlamış fakat mallar şirkete teslim 
edilmemiştir. 24 000 liraya 4 000 aded yağ ke
çesi siparişi yapılmış, ama bu malzeme de şir
ketçe teslim alınmamıştır. 250 000 liraya 209 000 
aded segman ısmarlanmış, bu miktar mal da şir
ket tarafından teslim alınmamıştır. 43 033 lira
ya 9 094 aded makas burcu yaptırılmak isten
miş velâkin mal şirketçe teslim alınmamıştır. 
164 375 liraya 9 540 aded silindir gömleği ısmar
lanmış, fakat mal, şirket tarafından teslim alın
mamıştır. 240 000 liraya 40 000 aded pulluk uç-
demiri sipariş olunmuş, her ne sebepten ise bu 
mallar da teslim alınmamıştır. 55 229 liraya 
10 000 aded çatal pim imal ettirilmek istenmiş, 
bu mallar da teslim alınmamıştır. 

Biraz evvel hiçbir şey söylemeden konuşan 
muhterem Sanayi Vekili bunlara hayır diyebilir 
mi? Ve yarın bütün bunlar gazetelere intikal 
edince tekzip mektupları ile bu meseleyi örtbas 
etmeye iltifat edecekler midir? Yoksa düpedüz 
millet parasını har vurup harman gibi savuran
ların meydana çıkması için bir Meclis tahkikatı 
talebolunursa hüsnü telakki edecekler midir? 
Evvel beevvel bu hususun anlaşılması lâzımdır. 
Sanayi Vekili arkadaşımız konuşsunlar, çünkü 
konuşacaklarım vardır. 

REÎS — Sanayi Vekili. 
'SANAYİ VEKÎLÎSEBATÎ ATAMAN (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlarım, bir sözlü 
soru çerçevesi içinde kalmaya itina etmek Da
hilî Nizamname muvacehesinde benim için bir 
vazife teşkil ediyor, bu vazife aynı zamanda so
ru sahibi için de aynı derecede varittir. Fakat 
kendisini maalesef vazifeye davet edecek du
rumda değilim. Ancak ben Dahilî Nizamname 
çerçevesi içinde kalmaya itina edeceğim. 

Arkadaşımız, sorduğu suşlde, falan şirketin 
1956 senesinde şır kadar lira zarar ettiği doğru 
müdür? diyor. Cevap : Eyelt doğrudur. Zarar 
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sebebi nedir, diyorlar. Cevap : Bunun iki sebebi 
vardır. Şirket yeni kurulmuştur. Şirketin mev
zuu iştigali yedek parça imal etmek ve imal et
tirmek ve bu yedek parçaları satarak hem hiz
met etmiş olmak, hem de mâkûl ve normal, bir 
kâr sağlamaktır. 

Şimdi, kuruluş safhasındaki şirketin - kim ku
rarsa kursun, Devlet kursun, hususi şahıslar kur-
sun - kurulduğu zaman evvelâ kuruluş masrafı 
vardır. Bu şirketin imalâta geçip de kitle halin
de imalât yapıp bu imalâtı da piyasaya pilâse 
edip de imalâttan mütevellit hasılat elde edince
ye kadar yaptığı masraflar zarar hanesine kayde
dilir, binaenaleyh sebep de budur dedik, bitti. 

Şimdi arkadaşım diyor ki, - sorusunda asla 
mevzuubahsetmiyor - filân şu kadar sipariş etmiş 
teslim almamış, şu olmuş, bu olmuş, hayır diye
bilir misiniz? Hayır diyebilirim, hayır... Sual sor 
cevap vereyim. Sanayi Vekilinden soruyorum, 
Makina Yedek Parça Şirketi filân tarihte şu ka
dar liralık sipariş yapmış almamış, doğru mu, 
yanlış mı? Diye sorun size tatminkâr cevap ver
meye amadeyiz. Ama burada 1956 senesinde şu 
kadar zarar etmiş doğru mu, yanlış mı, sebep ne
dir diye sorduktan sonra buraya gelip de sualle
ri ile ilgili olmıyan, sual hudutlarının dışında 
birtakım şeylerden bahsederek, gelsin Sanayi Ve
kili söylesin, izah etsin derse, vazifemin çerçive-
si dişma çıkamam, siparişi almış mı almamış mı, 
bunlara cevap veremem. 

Şunu da arz edeyim, bir söz söylediler arka
daşımız, «Bütçe Komisyonunda yapmış olduğum 
tenkidleri nazarı itibara alsalardı» dediler: / 

Alsa idik ne olacaktı?... 1956 senesi zaman ola
rak geçmiş, mazinin avdeti mümkün mü? 

* Tenkidi nazarı itibara alsa idik ne olacaktı? 
1956 senesi hâdiselerini değiştirmek imkânı yok
tur. Nazarı itibara alsa idik zarar ne olurdu? 
Tashih imkânı var mı? 

Zatı âliniz çıkarın 1956 hesaplarını, zararla-
< rını. Bu nasıl mantık? Bu mümkün değildir. Şim-, 
di, arkadaşımızın eğer, bütçede,yaptığı tenkidler- A 
den sonra cereyan eden hâdiselerde, o tenkidlerin 
ışığı altında, vâki tenkidlere rağmen yapılmış 
olan hatalar varsa ve ondan bahsediyorlarsa, o za
man bunu dahi yeniıbir soru mevzuu yapar, pen 
söylediğimhalde buhatada ısrar ettin şu zarar ta-
hassul etti, ne dersin, der, o zaman ben de diyece
ğimi düşünürüm. Ama şimdi 1956 da olmuş, ta-
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mamen hesaba ve kitaba istinadeden, donmuş bir 
hâdise hakkında tenkidimi nazarı itibara almadı 
demek abestir. 

Ben şimdi arkadaşımdan rica ederim; bunlara 
â$ir sözlü sorusu olmadığı halde, benim; onun 
şimdi sorduğu, makina yedek parçalan hakkında 
burada söylediği veya söylemediği bilcümle sipa
rişler şöyle oldu, böyle «oldu, veya olmadı gibi 
s&derine cevap vermeme, şöyle olmuştur, böyle 
olmuştur. Şu tarihte bu kadar, bu tarihte şu ka
dar, aldı, almadı diye izahat vermeme imkân yok
tur. Lütfetsinler bunu bir sual haline getirip sor
sunlar. Bu sual çerçevesi içinde maalesef bunlara 
cevap veremiyeceğim. 

REÎS — Buyurun, Recep Dengin. ** 
RECEP DENGÎN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, 6973 sayılı Sanayi Vekâleti Kuruluş 
Kanunu malûmunuzdur. 30 Ocak 1959 günü Büt
çe Komisyonunda bu hususlarla alâkalı tenkidimi 
yaptığım zaman mezkûr kanunun Vekâlete tanı
dığı hak ve salâhiyete istinaden Vekil Bey, biraz 
alâkadar olsaydı Şirketin, 1957 - 1958 program-
lannda böyle semavi, yıldızlarla müterafik şekil
de bu Şirketin, 1957 bilançosu ve diğer bütçeleri 
bu milletin sırtına yüklenmezdi. 

REÎS — Rica ederim Recep Bey; sual dışına 
çıkmayın. 

RECEP DENGÎN (Devamla) — Sual dâhi-
lindeyim Reis Bey. 

Arkadaşlar; meselenin tevdi götürür tarafı 
yoktur. Hakikatleri olduğu gibi Yüksek Heye
tinize arz ettim. Bu malûmat resmî vesaika is-
tinadetmektedir. 

Başvekâlet Umumi Murakabe Heyetinin ra
poru ya doğrudur, ya da değildir. Bay Vekille 
evvelâ burada mutabakata varalım^ Murakabe 
Heyetinin raporuna âtimadlan var mıdır, yok 
mudur? Varsa mesele ileriye sürdüğüm gibidir. 
îtimâtlan yoksa o zaman iş değişir. Bu husu
sun bu kürsüden ifadesi şarttır. 

Şimdi teker teker izah ediyor ve Vekildeki 
alâkadar olmalarını istiyorum. MaMne Yedek 
Parçalan T. A. Şirketi, 1956 yılında Karay ol-
lan Umum Müdürlüğüne 396,5 ton grayden bı* 
çağı satmıştır. Ve bu satıştan 533 309 lira 96 
kuruş para almıştır, bu sabittir. 

Bu şirket 1956 yılında 261 ton grayder bı
çağı sattığını ve bu satıştan 299 307 lira para 
aldığını zîkrettirmektedir. Her iki bilgi de res-
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mîdir. Karayollanna yapılan satışın malûmatı-
nı Nafıa Vekili vermiştdr. Diğer malûmat ise 
şirketin muamelâtından alınmıştır. Aradaki 
fark 234 bin 2 liradır. 

REÎS — Recep Bey, sual dâhilinde konuş
manızı rica ederim. 

RECEP DENGÎN (Devamla) — Reis Bey 
sualin içindeyim. 

Günahtır bu milletin parasına, şirket idare 
meclisine 43 362 lira 47 kuruş teşvik ikramiye
si vermiştir. Personeline prim dağıtmıştır. 1 120 
lira şirketin parası da kanunen tâyinine imkân 
olmıyan bar musallat murakıpta kalmıştır. Bu 
derece zarar eden bir şirketin umum müdürü 
de ne garibtir ki Büyük Meclis 'te kâr ve zarar 
hesapları tetkik edilirken şirketin faaliyetle
rinden dolayı 570 bin dolar döviz tasarrufu ya
pıldığını Murad Âli Ülgen Beye söylemek ee-

/ saretini kendinde görmüştür. 
Şirket 40 860 liraya» bir takım dişliler ıs

marlamış fakat ancak 2 082 lira tutarında diş
li teslim alabilmiştir. 10 740 liraya 8 adet Ba-
ger Şirketçe sipariş edilmiş, tek bir kazma da
hi teslim alınamamıştır. 45 525 liraya 30 adet 
konkasör kama ve plâklan siparişi yapılmış 
bu miktar malzeme de şirketçe teslim alınma
mıştır. 25 500 liraya 24 tane konkasör çenesi 
yaptırılmak istenmiş, ama velâkan bu yedek 
parçalar da teslim alınmamıştır. 31 663 liraya 
32 adet (Roter tırnağı) imal ettirilmek karan 
verilmiş fakat mal şirkete teslim alınmamıştır. 
104 216 liraya (Telkstil yedekleri) ısmarlan
mış, bu malzemeler de teslim alınmamıştır. Ye
kûn sipariş tutarı 246 207 liradır. Şirket sa
dece yukarıda arz ettiğim üzere bu miktardan 
2 082 lira değerinde dişliler teslim alabilmiş ve 
bunu ancak aldığı fiyat üzerinden satabikaiştir. 

REÎS — Recep Bey cümlenizi tamamlama
nızı rica ederim. 

RECEP DENGÎN (Devamla) — PekS efen
dim. 

Hayalperestler bellri dünyânın halâskârlan-
dırlar. Ama Devlet ve ticaret işlerinde değil. 
Sanayi Vekili her şeyi unutsa dahi bunu hatır
lamak mevkiindedir, 1956 yılı bilançosunu 
792 863 lira 41 kumş zararla kapıyan ve Dev
lete yük olan bu şirket 1967 senesinde de akıl
lanmamış, zarar etmiş ve zarar miktanm 
992 280 İftra 13 kuruşa yükseltmiştir. 
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BEİS — Recep Bey vaktiniz tamam efen

dim. 
RECEP DENGlN (Devamla) — Daha ko

nuşacaklarım var, lütfen Sanayi Vekili teşrif 
buyursunlar, ki konuşabileyim. 

REÎS — Rica «derim Recep Bey. 
RECEP DENGÎN (Devamla) — Teşriî va

zifemi kemaliyle yapmama imkân vermenizi ri
ca ederim Reis Bey. 

REİS — Receb Bey, Receb Bey, teşriî vazi
fenizi kemaliyle yaparsınız rica ederim. Tekrar 
müphem kalan noktayı sormak hakkınızdır. İster 
yazılı, ister şifahi. 

Sual cevaplandırılmıştır. 

2. — Sivas Mebusu Şinasi Moran'ın, müU~ 
hassıs doktorların büyük şehirlere imtihanla na
killeri hususundaki tamimin tatbik edilip edil
mediğine dair sualine Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekili Lûtfi Kır dar'm şifahi cevabı (6/236) 

REİS — Suali okuyoruz. 

• 12 . VI . 1958 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekili tarafından sözlü olarak- cevap
landırılmasına delâlet buyurulmasmı saygıla
rımla rica ederim. 

Sivas 
Dr. Şinasi Moran 

Mütehassıs doktorların büyük şehirlere imti
hanla nakilleri hususundaki vekâlet tamimi tat
bik edilmekte midir? 

REİS — Buyurun Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekili. 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE
KİLİ LÛTFİ KIRDAR (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar Sivas Mebusu Dr.. Şiansi Mo
ran'in sorusuna karşı cevabımı arz ediyorum. 

Üniversitelerimizle sıkı münasebetleri olan 
ve faaliyetleri itibariyle önemi haiz bulunan bâzı 
hastanelerimize mütehassıs tâyininde bu mües
seselerin ehemmiyeti ile mütenasip yüksek va-
sıilı arkadaşların tefriki maksadiyle 1954 sene
sinde bâzı prensipler kabul edilerek vekâletçe 
tamim edilmiştir. 

Bu prensibe göre mevkii ve ehemmiyeti itiba
riyle yüksek tecrübe ve mümareseyi haiz müte
hassıs tâyinini icabettiren bâzı büyük hastane
lere meslekî bilgi, tecrübe ve sair evsafı itiba

riyle doğrudan doğruya tâyin edilebilecek bir 
mütehassıs bulunmadığı takdirde namzetler ara
sında en lâyıkmi seçebilmek üzere imtihan usu
lü vez 'edilmiştir. Ancak şurasını derhal arz ede 
yim ki, varılmış olan bu prensip, mevzuatımı
zın mutahassıs tâyini hususunda vekâlete ver
miş olduğu salâhiyetleri ref'eylediği mânasında 
anlaşılmamalıdır. 

Vekâlet, aradığı evsafı kendisinde cemetmiş 
bir mütehassısı hiçbir imtihana mahal kalmak
sızın o münhale doğrudan doğruya tâyine her 
zaman salahiyetlidir. 

Prensibin bu esas dairesinde halen tatbik edil
mekte olduğunu arz ederim. 

Mamafih yapılmakta olan tetkiklerimizden 
alınan neticelere göre mütehassısların tâyinin
de beynelmilel usullere uygun ve daha mükem
mel şekilde yeni bir nizamname tanzim edilmek
tedir. Bu nizamname yakında meriyete girecek 
ve tatbik edilecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Şinasi Moran. 
ŞİNASİ MORAN (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sağlık Bakanlığının bir tamimi 
mevcuttur. Bu tamimde büyük şehirlere nakille
rini istiyen mütehassıs doktorların imtihana tâ
bi tutulacaklarını ve muvaffak olanların istek
lerinin yerine getirileceğini kaydeder. Bu tami
me riayet-edilmeksizin yapılan bir nahoş tasar
ruftan bahsedeceğim. Yani bir misal arz edece
ğim. Geçen yıl Mart ayında Karadeniz sahille
rine geziye çıkan bir vekil arkadaş 14 Mart ta
rihinde Trabzon'da bulunuyojr. Hepinizin ma
lûmu olduğu üzere 14 Mart Tıbbiyeliler Bayra
mıdır. Bu bayram, birçok yerlerde gündüz ve 
gece yapılan toplantılarla kutlanır. Bu münase
betle Trabzon'da bulunması hasebiyle gece ya
pılan toplantîya vekil arkadaş da davet ediliyor. 
Vekil arkadaş gecenin geç saatinde davete gidi
yor, kısa bir müddet sonra cereyan eden nahoş 
bir hâdiseden müteessiren oradan ayrılıyor. An
kara'ya dönüşlerinde bu nahoş hadiseye sebebi
yet verdiğini sandığı iki doktorun Trabzon'dan 
başka yere kaldırılmasını Kabine arkadaşı bu
lunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Beyden 
istiyor. Asıl arz etmek istediğim noktaya gel
miş bulunuyorum. Hastane başhekimi olan za
tın nakli muamelesi esnasında diğer bir vekil 
arkadaşiyle akrabalığı bulunduğu anlaşılıyor 
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ve o zaman cezai mahiyette olan nakil §u şekil
de tecelli ediyor. Trabzon'dan Ankara merkezin
deki Ankara Hastanesine tâyini yapılıyor. De
min bir tamim ve karardan bahsetmiştim, bu ta
mim ve karara aykırı olarak. Sağlık müdürüne 
gelince; sağlık müdürünün vekillerden bir ak
rabası bulunmaması dolayısiyle Şark'ta ve el
bette ki, Trabzon'dan çok daha ziyade mahrumi
yeti olan bir iç Anadolu vilâyetine naklediliyor. 

Şimdi arkadaşlarım, bunu şu şekilde ifade 
edebiliriz. Bir kusur işlenmişse, mahiyeti her 
ne ise, ceza verilirken iki kişiden birisi Şark'ta 
bir yere sürülmüş, diğeri de Ankara'ya sürül
müştür denebilir. 

Arkadaşlarım, işte bu prensip kararına ria
yet edilmediğine dair olan kritik bir misaldir. 
Buna bir noktayı daha ilâve edeceğim. 

Hastane başhekimi arkadaş Trabzon'dan An
kara'ya nakledilince aynı hastaneye, doktor bu
lunan ailesiyle birlikte tâyin edilmiştir. Her 
halde Vekil Beyefendi demin konuşurlarken, 
biz bu prensip kararlariyle bağlı değiliz, bunun 
dışında da hareket ederiz, dediler ama her hal
de ceza mahiyetindeki bir, hâdisede onun dışına 
çıkmak pek uygun olmasa gerektir. 

Şunu da arz edeyim; bu cezai tatbikat halen 
devam ediyor ki Ankara'ya nakledilen kan -
koca meslekdaşlar bugün Amerika'da bulunmak
tadırlar. ' (Sağdan, gülüşmeler) 

TfcEÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

3. ->- Sivas Mebusu Hatim Ateşalp'ın,'Sivas 
vilâyetinde 1956 -' 1958 senelerinde ihalesi yapı-
'lan'-köprülerin rsay%sı ile ne zarftan ikmal oluna
caklarına dair sualine Nafıa Vekili T&vfik tleri'-
nin şifahi cevabı (6/239) 

HEtS ---• Halim Ateşalp.., Burada. 
Suali okuyoruz. 

..12. VI. 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi' Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyurul
masını ••saygı ile rica ederim. 

Sivas 
Halim Ateşalp 

Sivas vilâyeti ve kazalarında 1956, 1957, 
1958 senelerinde ihalesi yapılmış kaç köprü var
dır? Bunlar için ne kadar para sarf edilmiştir 
ve inşaatı ne zaman ikmal edilecektir? 

.1959 C ; 1 
REİS — Buyurun, Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLİ TEVFlK iLERl (Sam

sun) — Sivas vilâyeti dahilindeki Devlet ve il 
yolları üzerine 1956 - 1957 - 1958 yıllarında 9 
köprü mütaahhide ihale edilmiştir. Bunlar için 
bugüne kadar 451 849 lira sarf edilmiştir. 

Mukaveleleri mucibince,: Yıldız köprüsü 
1 . VII . 1959, Ağcaşar ve Tekmen köprüleri 
22 . XII . 1959, Yarhisar ve Ramranlı köprüleri 
29 . XII . 1959, Ağragöz ve Kemis köprüleri 
20 . VII . 1959, Yusuf Bey köprüsü 10 . X . 1960, 
Burhan köprüsü de 30 . V . 1960 tarihlerinde ik
mal edilmiş olacaklardır. 

Bunların haricinde, Topaç, Bozkurt ve Orta-
köy köprüleri de kısmen yeniden inşa ve kısmen 
tamir edilmek üzere vilâyetçe ihale edilmiş ve 
hizmete açılmışlardır. Bunlara da 91 134 lira 
aynca sarf edilmiştir. 

' HALIM ATEŞALP (Sivas) —Muhterem ar
kadaşlar, bu sorumu 12 . VI". 1958 tarihinde 
Yüksek Meclise vermiştim. Cevap, bugün lütfedi
lip verildiğine göre, aradan 9 ay, 22 gün geçtik
ten sonra verilmiştir. Bu soruyu sormaktan mak
sadım, Sivas'ın muhtacolduğu köprülerin, inşası-

• na Vekâlet Makamının ne dereceye kadar alâka 
gösterdiğini ve bu köprüler için yapılan ihalele
rin ne zaman ikmal edileceğini ahlamak ve öğ
renmek idi. 

Sivas'ın köprüleri dediğim zaman, hepiniz bi
lirsiniz, Sivas'ın doğudan batıya doğru Kızılır
mak ortasından geçmek suretiyle iki kısma ayrı
lır. Kızılırmak nahiyeleri, kaza merkezinden, ka
za merkezlerini vilâyet merkezinden ve köy grup
larını da keza kaza ve vilâyet merkezinden ayır
mıştır. Haziran ayının sonlarından Teşrinievvel 
ayma kadar geçit vermekte ve diğer aylarda ge
çit vermemekte olduğundan birçok can ve mal 
kaybına sebabolmaktadır. İşte bu ihtiyaçlara ge
rek C. H. Partisi iktidarı zamanında ve gerekse 
Demokrat Parti iktidarı zamanlarında anlayış 
gösterilmiş ve birtakım köprülerin yerleri tesbit 
edilmiştir. Bunlardan Ağcakışla nahiyesi ve Or-
toköy köprüleri C. H. P. zamanında yapılmış ve 
Yarhisar köprüsü, Kemis köprüsü, Çaykurt, Tav
şanlı, Ağacaşar, Burhan, Tekmen köprülerine 
Demokrat Parti zamanında el konulmuştur. Bu 
köprüler Sivas'ın heyeti umumiyesi itibariyle bü
yük köy gruplarını nahiyelere bağlaması bakı-
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mından vatandaşın büyük alâkasını celbetmekte-
dir. 

Muhterem arkadaşlar, işte bu köprüler kısmen 
1953 senesinde ve kısmen de 1954 senesinde ihale 
edilmiştir. Her köprünün tesbit edilen yerlerin 
başına iki ton demir, iki araba kum, 4 araba taş 
dökülmek suretiyle işe başlanmış gibi gösterilmiş, 
seçimler bittikten sonra işe boş verilmiştir. 1956 
senesinde kısmen ihaleleri yapılmış, seçimler yak
laştığı için ihaleleri yapılmış, yeniden birtakım 
taşlar dökülmüş seçim bittikten sonra boşverilmiş-
tir. Şu suretle, arkadaşlarım, vatandaş tarafın
dan, bu köprülere seçim köprüsü adı konulmuş ve 
milletin Hükümete karşı itimadım sarsan bir du
ruma gelmiştir. 

Sayın- Vekilimizin yapıldığını söyledikleri 
köprülerden iki tanesini arz ediyorum. Zanneder
sem bu milletin paralarını bu şekilde heba eder
cesine sarf etmeye Sayın Vekilimizin hakkı olma
sa gerektir. 

1953 senesinde yapılan Çaykürt - Ipsile yolu 
üzerindeki köprü 43 bin liraya mal olmuştur. 

REİS — Bir dakikanız var. 
HALIM ATEŞALP (Devamla) — 43 bin li

raya mal olan bu köprünün iki sene evvel ortası
nı sel götürmüş, iki başında ayakları kalarak Nas
rettin Hocanın Türbesine benzemiştir. (Sağdan, 
gülüşmeler) 

TaVşanlı köyünde yapılan köprünün % 80 
meyilli dağa karşı yerde başlanılmış köprü ya
pılmış ise de yolu ve başlan yapılmamış olduğun
dan motorlu vasıtaların geçmesine imkân yoktur. 
Memleketin 35 bin. lirası da oraya gömülmüştür. 
Yarhisar, Tekmen köprüsünün demirleri inşaat 
yerine dökülmüş fakat mütaahhit .üç sene işin 
başına gitmemiştir, hattâ bir kısım demir ve çi
mentoları başka tarafa ve hattâ Ankara'ya kadar 
nakledilmiştir. 

Kemis ve Yarhisar köprüleri ise iki nahiyeyi 
yani Celalli ve Maneuğa nahiyelerini kaza mer
kezine bağlıyan bu köprüler çok mühimdir, beşik 
gibi sallanmaktadır, her sene can ve mal kaybı
na sebebolmaktadır. İhalesi yapıldığı halde sene
lerden beri başlanmamıştır. 

> Sayın Vekil memleketin birçok yerlerinde 
yaptığı işlere dair nutuklar çekmektedir. Sivas 
vilâyeti bu lûtuft ve nutuklardan mahrum kalmış
tır. Lütfen Sivas vilâyetine de bir taş diksinler, 
burada da kıymetli nutuklarını dinliydim. 
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REİS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Samsun) 

— Şunu ifade edeyim ki; Sivas vilâyeti diğer 
vilâyetlerimize nazaran köprü inşaatı, mütaîth-
hide ihalesi bakımından en ileri bir vilâyetimiz-
dir. Ama bir Sivas Mebusu buraya geliyor, üç 
milyon lira keşif bedeli üzerinden ihale edilmiş 
olan ve demin de ifade ettiğim gibi, hiçbrisinin 
inşaasınm müddeti henüz gelmemiş bulunan 
1959 un 7 nci ayında; 12 nci ayında hattâ 1960 
senesinde inşa edilmeleri mukavele icabı zaruri 
bulunan köprüler için bir küçük teşekkür ede
ceği yerde aklı fikri daima seçimle meşgul oldu
ğu için Demokrat iktidarın bütün eserlerine iza
fe edilen seçim barajı, seçim köprüsü, seçim 
fabrikası sözünü bir kere. daha burada tekrar 
ediyor. Bu sözden Sivaslılar her halde üzülürler. 
Paralar ziyan olmuş, on metre demir dökülmüş 
yirmi metre bilmem ne dökülmüş. Böyle şey 
yoktur. Muhterem Sivas Mebusu arkadaşıma 
söyliyeyim, her yerde ve Sivas'ta her türlü eu-
zuli sarfiyatla elbetteki mücadele etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, demin Sebati Ata 
man arkadaşımın sualinde olduğu gibi, benim 
sualimde de aynı şey oldu : Bana sorulan soru, 
kaç köprü ihale edildi? 9. Kaç lira sarf edildi? 
450 000. Ne zaman bitecek? Falan zaman., diye 
cevaplarını aldı. Şimdi söylediklerinin sualle hiç 
alâkası yok. Ben bu suali Haziranda sordum, 9 
ay sonra cevap verdi diyorlar. Bunun cevabı 
Haziranda hazırdı. Ben Nafıa Vekili olarak ca
nım istediği zaman burada cevap veremem. O 
zaman hazır olan cevabım, bugün gündeme alın
dığı için bugün verilmiştir. Binaenaleyh, bu ba
kımdan Nafıa Vekiline burada her hangi bir söz 
söylemeye hakları olmadığı kanaatindeyim. 

. REİS — Halim Ateşalp. 
HALİM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlar; Sayın Vekilin benim sorumu stahrif 
ederek burada konuşmasını doğru bulmuyorum. 
Sualim elimde. Arz edeyim. Sivas vilâyeti ve ka
zalarında 1956, 1957,1958 senelerinde ihalesi ya
pılmış kaç köprü vardır? (Soldan, tamam ses
leri) Bunlar için ne kadar para sarf edilmiştir? 
(Soldan, tamam sesleri) Bu inşaat ne zaman bi
tecektir? 

Sayın Vekil sorduğum suale cevap veriyor; 
9 köprü vardır. Fakat bunların ihalesinin va-
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pıldığı tarihi söylemiyorlar. Ne zaman biteceği 
de söylenmemiştir. 

NAFIA VEKÎLÎ TEVFlK İLERİ (Samsun) 
— Kaç köprü ihale edilmiş diyorsun. 

REÎS — Yazılı sorunuz ile şimdiki ifadeniz 
arasındaki farkı Riyaset de tesbit ediyor. Ya7iîı 
sorunuzda; kaç köprü ihale edilmiştir diye soru
yorsunuz. Tarih sormuyorsunuz. 

HALIM ATEŞALP (Devamla) -11956,1957, 
1958 seneleri içinde ihaleler oluyor. Binaenaleyh 
bu seneler içerisinde ihalesi yapılmış köprü kaç 
tanedir, diye soruyorum^ Yapıldığını ifade ettik
leri köprülerin ihaleleri ne zaman yapılmıştır! 

Sayın Vekil taş, kum döküntüsünün olmadı
ğını, yapılan köprülerin seller tarafından götü
rülerek milletin parasının Jıeder olmadığını 
iddia ediyorlar. Lütfedip benimle beraber gele
bilirler mi, kendi gözleriyle de görsünler? Böyle 
seçim köprüleri olmadığını ifade ediyorlar. Ben 
de ifade edeyim ki, Demokrat Parti iktidara 
geceli, Demokrat Partinin Sayın Nafıa Vekili 
Sivas'a bir taş dahi dikmemiştir. Yalnız, îl îda-
resi, îller Kanununa göre Çırçır nahiyesinin yo
lunu yapmış ve bu yol üzerinde 2 tane köprü 
inşa etmiştir. Bu stabilize yolun Km. sini 175 bin 
liradan yaptırmıştır. Soruyorum Sayın Vekile, 
kendileri stabilize yolun Km. sini kaça mahvii-
yorlar ve Orada kullanılan makina ve malzeme
nin amortisman bedelleri ne tutuyor? 

REÎS — Rica ederim, Halim Bey, bu husus
lar için ayrı bir sual getirin efendim. 

HALÎM ATEŞALP (Devamla) — Hiç ol
mazsa bir teşekkür etmeleri lâzımgelirdi, diyor
lar. KaMiistifade olmıyan bir iş için ne diye 
teşekkür edeceğim, 4 Ağustos kararlan ile be
nim teşekkürlerim de o kadar zam görmüştür. 
Ne zaman iş yaparsa teşekkür edeceğim. (Sağ
dan, biavo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

4. — Ordu Mebusu Atıf Topdloğlu'nun, Al-
maTvytfya ihracedüen iç fındıklara dair sualine 
Ticaret Veküi Hayrettin Erlcmen'in şifahi cevabı 
(6/241) 

REÎS — Atıf Topaloğlu ve Ticaret Vekili 
buradalar, sual takririni okuyoruz. 

• - 2 8 0 

12 . VI . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorunun Tjcaret Vekili tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rini saygılarımla rica ederim. 

Ordu 
Atıf Topaloğlu % 

Almanya'ya ihrae«dilen 1 500 ton iç fındık 
hangi anlaşma yoliyle ve hangi müessese tara
fından satılmış, neticesi neye müncer olmuş
tur f 

TICARET VEKILI HAYRETTIN ERK-
MEN (Giresun) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Ordu Mebusu Atıf Tbpaloğlu arkadaşı
mızın suallerine cevap arz ediyorum : 

1. Batı - Almanya'ya ihracedilmiş bulunan 
1540 ton 1956 mahsulü iç fındık, Giresun Fın
dık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ile Ge
neral Tire and Rubber Co. Akron Ü. S. A. Fir
ması arasında* 6 . V n i . 1957 tarihinde 3 000 
ton için akdedilen mukaveleye müstenit bulun
maktadır. 

2. Mezkûr fındıkların satıcısı Fiskobirlik, 
alıcısı ise General Tire and Rubber Co. Akron 
U. S. A. Firmasıdır. Bu mukavele »firma mü
messili Mr. William Tapper tarafından imza
lanmıştır. i 

3. Amerikalı firmanın, Hamburg'a 1390 ve 
Tirieste'ye 150 ton olarak Fiskobirlik tarafın
dan sevk edilmiş bulunan fındıkları çekmemesi 
üzerine, bu mallar, Fiskobirlikçe 1958 Haziran 
ve Ağustos ayları zarfında şöylece satılmıştır. 

Doğu - Almanya'ya $ 580 000 
Batı - Almanya'ya $ 83 000 % 

» » $ 152 000 
» > $#481 000 

Aynca, mukavele hükümlerine riayet et
memiş bulunan alıcı firmanın T. C. Ziraat Ban
kasında mevcut 900 000 T. L. lık teminatının 
Fiskobirlik lehine irat kaydedilmesi cihetine 
gidilmiştir. 

REİS — Atıf Topaloğlu. 
ATIF TOPALOĞLU (Ordu) -, Muhterem * 

arkadaşlarım, Ticaret Bakanının izahatını din
ledim. Yalnız Ticaret Bakanımız hilafı hakikat 
beyanatta bulundu, demek suretiyle bir neza-

Ton 
580 
. 100 
200 
660 

Dolar 

100 
83 
76 
73 
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ketsizlikte bulunmıyacağım. Yalnız meselelere I 
vâkıf olmadığuıı ifade etmek isterim. Kendi 
zamanlarına taallûk etmiyen bir mesele olduğu 
için, aradan da hayli zaman geçmesi bakımın
dan kendisine yanlış anlatılmış, yani uydurul
muş bir kalıp bulunmak suretiyle takdim et
mişlerdir. Bunu da olduğu gibi B. M. M. kür-
süsünden ifade etmeleri kendisine verilen ma
lûmatın icabındandır. 

Yalnız şunu arz etmek isterim. Bakan bu
yurdular ki; * Almanya'ya satılan fındıklar, 
General firmasına Fiskobirlik, tarafından satıl
mıştır. 

Arkadaşlar, dikkatinizi rica ederim. Bir ko
operatif elinde 40 - 50 ton fındık vardır. 1956 
mahsulüdür, kooperatifin elinde kalmıştır. Bu
nun üstüne 1957 mahsulü gelmiştir. Kooperatif 
re'sen Avrupa'ya satış veya takas yapamıyor 
da bütün eldeki mevcut malları, Türkiye Cum
huriyeti ticaret tarihinde bir yüz karası olarak, 
1966 mahsulü takasa verilmek suretiyle ikinci 
eller zengin ediliyor. İkinci ellerin milyoner 
olmasına vasıta ediliyor. Ondan sonra tutuyor
muş, Fındık Satış Kooperatifi 3 bin ton fındığı 
Almanya'da General Şirketine satış yapıyor
muş. Bu yanlıştır, arkadaşlar. Size hakikati 
ifade edeyim :• 

Fındık Satış Kooperatifi takas muamelesi 
yapamaz. Yapamaz, sebebi; Ticaret Vekâleti
nin asgari fındık ihraç fiyatı 108 dolar. Hal
buki Avrupa'nın alım fiyatı 55 dolara kadar 
düşmüştür. Fındık Satış Kooperatifinin 108 
dolardan, yani asgari ihraç fiyatından fatura 
vermesi lâzımdır. Almanya'daki firma almış 
olduğu fiyattan fatura istemektedir. Millî Ko
runma Kanunu dolayısiyle Fındık Satış Koo
peratifi fatura veremediğinden dolayı ikinci 
el olan ve milyoner yapmak istediği tüccarı 
vasıta kılmıştır. Bu hakikatleri böyle bildikten 
sonra sözümün esasına geçeyim : 

3 000 ton fındık Ziraat' Bankası tarafından 
General Tire and Rubber Co. Arkon U. S. A. 
Companyy'e takas yol uile verilmiş olup Fındık 
Tarım Satış Kooperatifinin zerre kadar alâkası 
yoktur, işin garibi 3 000 ton fındık bu memle
kete kauçuk fabrikasını getirecekti. Bu müba
dele için 3 000 ton fındık verilecekti. Fakat v 
1 500 tQn fındık sevk edilmiş Herner Herbert j 
Şirketine verilmiş 110 dolardan satılmış. 40 
bin tonluk stoktan on bin tonu İstanbul'daki > 

I bâzı menfaat sever ihracatçılar tarafından 
Hepner Herbert Şirketine 55 dolaba kadar, 
Türk piyasasından fındık temin etmiş bu arada 
kauçuk fabrikası karşılığında ihraoedilecek 
1 500 ton fındığın Almanya'da bir yolu bulun
mak suretiyle memleketimizin bu ihraç mad
desinin kalitesinde aksaklıklar ileri sürmek su
retiyle, Türk ihraç malının kalitesinin bozuk
luğu ileri sürülmek suretiyle reddedilmiştir. 

Şimdi bunun karşısında ne yapmışız arka
daşlar? Buna olduğu gibi mutavaat etmişizdir. 
Hepiniz bilirsiniz muhterem ardadaşlarım, Av
rupa'ya ihracedilen mal bir kere menşeinde ih
racat kontrolörü tarafından kontrol edilir. On
dan sonra İstanbul sundurmasına gelir, oradan 
Avrupa'ya ihraeedileeeği zaman Ticaret Vekâ
letinin kontrolörleri tarafından ikinci defa 
kontrol edilir. Meseleyi bu kadar hafife almak 
doğru değildir. Avrupa piyasasına her zaman 
şerefle mal süren Türk fındık ihracatçıları bu 
piyasalara kötü tanıtılmıştır. O günün dolar 
oyunları karşısında 1 500 ton fındığın refüze, 
edilmesi bâzı oyunbaz tüocarlanmızuTdolâr 
oyunlarından ibarettir. 

REİS — Atıf Bey, lütfen cümlenizi tamam
layın. 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla), — Türk 
malı bozuktur demenin, Avrupa ye Amerika'da 
birçok yerlerde Türk malına güvensizlik geti
rir. 

REİS — Atıf Bey, cümlenizi tamamlamanızı 
rica ederim. 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Bunu 
tekzibetmemişizdir. Sonra ne olmuştur 1 , 

REİS — Atıf Bey cümlenizi tamamlamanızı 
rica ediyorum. 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Üç bin 
ton fındık yerine 1 500 ton fındık göndermi
şizdir. Reddedilmiştir. Bakiye 1 500 ton gönder-
memişizdir. Almanya'daki tek taraflı tüccanıı 
tek taraflı mütalâası bizim Ticaret Vekâletini ha 
rekete geçirici bir yol olmamıştır. Bunu ihrace-
den müessese Türk milletinin hakkını arama
mıştır... 

REİS — Vaktiniz tamamlanmıştır. Ve^il Bey 
söz aldığı takdirde tekrar söz almak imkânına 
sahibolabilirsiniz. 

REİS — Buyurun Ticaret Vekili.. 
TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKv 

ı MEN (Giresun) — Muhterem arkadaşlarım; 
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Topaloğlu arkadaşımız benim zamanı idareme 
taallûk etmediği için benim verilen malûmatı 
burada tekrar etmekle iktifa ettiğim hakkında 
bir mütalâa sera-etmemiş olmasaydı huzurunu-
jzu işgal etkiyecektim. 

Bir kere şunu ifade edeyim ki; Büyük Mil
let Meclisi kürsüsünde hafızalara ve hâtıralara-

istinaden konuşulmaz, ancak dosyaya istinade-
dilebilir. Mevzu dosyalanmıştır. Gevap veren 
bir vekil bu dosyaya istinaden eevago verir. 
Bu dosya muhtevasının da piyasadan toplanan 
malûmattan her halde daha az kıymette oldüğr. 
iddia edilemez. 

Arkadaşımız Ziraat Bankasının bu malları 
sattığından bahsettiler. Bunun mümkün olma
dığını basit bir muhakeme ile anlamak kabil. 
Bir kere mallar Ziraat Bankasının değil, Pis-
kobirliğindir ve ancak o satabilir, ikincisi, 
Ziraat Bankası bir ihracat müessesesi değildir. 
Ziraat Bankasının bu hadisedeki rolü bir başka 
ortaklık yani memlekette tesisi düşünülen lâs
tik fabrikasına ortaklıktan ibarettir. Bu hâ
disedeki rolü ise sadece banker olarak, bankac1 

olarak ifa ettiği rolden ibarettir. Her banka 
gibi Ziraat Bankası da ithaliât ve ihracat mua
melelerini deruhte eder. Hâdisedeki rolü sade
ce banka olarak teminatı almaktan? akreditif 
açmaktan ve evrakları alıp sevk etmekten iba
ret kalmıştır. 

Mukavele "YVilliam Tapper ile yapılmıştır 
dosyada mevcuttur. Bıv mukavele William 
Tapper isminde bir temsilcisi ile Fiskobirlik'in 
salahiyetli şahısları arasında imza edilmiştir. 
Ziraat Bankası alıcı firmanın teminatını tekab-
bül etmiş ve alıcı firma sevk edilen fındık
ları zamanında çekmekte tekâsül gösterdiği ve 
bu fındıklar vaktinde çekilmediği için bu temi
nat Piskobirlik tarafından irat kaydedilmiştir. 
Burada oyuncu tüccarların, malm beğenilme 
meşinde bir yeri yoktur. Ve beğenilmediği için 
satılmamış değil, sadece alıca, evrakıjnı banka
dan çekmediği için Fiskobirlik malı satışa arz 
etmeye mecbur kalmıştır. Satışların parti 
parti fiyatlarını arz etmiş bulundum. Binaen
aleyh arkadaşımızın aldığı malûmatın, resmî 
malûmat muvacehesinde tashihe muhtaç bir
çok cihetleri vardır. Ben de arkadaşınım, ken
disinin bana atfetmemek nezaketini göster
diği hilafı hakikat beyanla itham edecek de
ğilim. Ama zühule düştüğü de muhakkaktır. 

"REtS —' Efendim, suallere ayrılan' mehil 
dobnuş olmakla beraber bir takrir almış bulu
nuyorum. 

Ancak bundan evvel önümüzdeki Perşembe 
günü Ramazan bayramı olması dolayısiyle 15 
Nisan Çarşamba gününe kadar tatil yapılması 
hususunda Riyaset Divanının bir teklifi var
dır. Reylerinize arz ediyorum. 15 Nisan 1959 
Çarşamba gününe kadar ara verilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler.. 15 Nisana kadar inikada 
ara verilmesi kabul edilmiştir. 

Şimdi takriri okuyoruz': 

Yüksek Riyasete 
Ruznamede mevcutların •'hitamına kadar su

allerin müzakeresine devam olunmasını istir
ham ederim. " 

Ankara 
ismail inan 

RElS - . Ruznamedeki sualler bitinciye ka
dar müzakerelerine devam olunması hakkında 
ki takriri reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

REtS — Atıf Topaloğlu. 
ATIP TOPALOĞLU (Ordu) — Muhterem 

arkadaşlar, bir memleketin iktisadi düzeni it
halât ve ihracatını muvazi tutmakla, ayarlamak
la mümkündür. Ne bendenizin, ne başkalarının, 
dünyada kurulmamış esasların dışında fikir beyan 
etmek suretiyle, yeni buluş, kaziyeler getirmiş 
insan edasiyle ticari ve iktisadi hayatı tanzim 
etmesi, «hattâ bir milletin yalnız başına katı 
esas vaz'etmesi mümkün değildir. 

Şimdi muhterem Bafcaıv arkadaşım bana is-
ııadediyorlar, diyorlar ki, «Piyasadan derlenmiş, 
toplanmış lâkırdılarla, 'malûmatlarla beyanda 
bulunuyor.» 

Muhterem arkadaşlar, ben piyasadan lâkır
dı, dedikodu toplıyarak Büyük Millet 'Meclisin
de Türk Milletinin işini konuşacak derecede 
küçük adam değilim. ('Sağdan, bravo sesleri) 
Ben meselenin esasını konuşuyorum. Ben Vekile 
soruyorum, sorumun cevabını versinler. Niçin 
49 000 ton'takasa verilen malı, malın sahibi as
lisi bulunan Piskobirlik takas yapmamıştır da, 
Eleftriyadis'c, Çakaıyan efendiye, Niyazi Mut af'a 
yaptırmıştır? Soruyorum Bakandan? îki üç ay 
Fiskobirliğin başında bulunan bir Umum Mü
dür, üç ay içerisinde beş -katlı apartıman yaptı 
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rıyor, Mersedes otomobille geziyor, vizon kürk- . 
ler içinde yaşıyor. Bunlar hakkında tahkikata 
girebilir mi1? Ben (meselenin esasına girmiyorum, 
•ama beni piyasadan bîzı karaktersiz insanların 
dili halinde tavsif etmenin.. (Soldan, «öyle bir 
şey söylemedi» sesleri) öyledir. 

Piyasadan toplanmış malûmat demenin mâ
nası nedir arkadaşlar? Ben piyasadan tutulmuş 
bir insan değilim. 

Soruyorum kendilerine, * (neden 1 500 ton 
fındık Almanya'da bir sene refüze edildikten 
sonra geçen sene bu aylarda satışa çıkarılmış
tır? Neden bu alıcı firma hakkında, mademki, 
kabahat bizde değil, mademki, Ticaret Vekâle
tinin koyduğu eski formalitelerde değil - Gene
ral Firması hakkında neden bir tazminat dâ
vası açılmamıştır? Buna Ticaret Vekâletinin 
hakkı var mı? Hayır... Karadeniz'de elinde ça-
pa damların altında alnının terini toprağa yağ
mur yaparak ıstırapla çalışan 50 bin müstahsil 
vardır. Onların hakkı adına dâva açmış mıdır? 
Açmadı ve açamaz!. 

Geçen sene bu aylarda, bir Cuma akşamı Ti
caret Vekâletinden bir emir çıkıyor. «Almanya'
da Münih'te bulunan fındıklar serbest piyasaya 
arz edilmiş ve yarın akşama kadar, (Cumartesi 
akşamına kadar) bu tahakkuk edecektir» de
nilmiş. Tasavvur buyurun arkadaşlar, Cuma 
günü akşamı ilân ediyorlar. Cumartesi günü 
Türkiye'de me'sai bakımından yarım gündür. 
İstanbul'da bu ihaleye iştirak edecek olan tüc
car elbette fındık pazarının dünyada Almanya 
olması dolayısiyle Almanya ile muhabere ede
cek. Kaldı ki, Cuma günü ilân edilen emre gö
re Almanya o zaman 4 günlük yortuya girmiş
tir, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi akşamı
na kadar Almanya'da dinî yortu vardır. Hiç 
<Mmse müessesede* bulunmuyor. Bunların ifade 
ettiği mâna nedir Hayrettin Bey? 

Bize malûmat veriliyor, eski Ticaret Vekili | 
söylüyor, müracaat ediyoruz telefonla, diyoruz 
ki; Sayın Vekile, «Yarın yarım gündür, Alman
ya'da Pazartesi akşamına kadar yortu vardır, 
ihaleyi, bu satışı başka bir güne bırakın.» Ha
kikaten bıraktılar. Hattâ bir de nezaket göste
rerek bir hafta sonra «81 dolar veriyorlar Tür
kiye dâhilinde, ne dersiniz?» diye sordular. 

Mademki bu yolda bir zarar olmuştur, ma
demki mallarımız, Avrupa piyasasında kaliteli 
anal olmasına rağmen, bâzı geçmez formalitelere I 
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hâlâ Ticaret Vekâleti tarafından kurtuluş simi
di olarak sarılmması yüzünden işbu hale gel
miştir, takdir sizlere aittir. 

Arkadaşlar, biz bunları niye söylüyoruz? Ni
çin bunları buraya getiriyoruz? Kendimiz için 
değil, diyar diyar, köşe bucak dolaşarak mem
leketi muztaribeden ve millî ekonomimizi için 
için kemiren bu tasallutları Meclise getirişimi
zin sebebi, suiistimalleri belirtmek ve vazifeli
leri uyandırmak içindir. Bu memlekete 1956 se
nesinde yapılan takastan dolayı bugün içinde 
'bulunduğumuz döviz sıkıntısını takdir etmemiz 
lâzımdır. Eğer o gün 40 bin ton fındığı hakika
ten döviz getirecek şekilde ihracetseydik ve 
onun karşısında incik boncuk almasaydık, bu
gün ilâç ve döviz sıkıntısı çekmezdik, arka
daşlar. Biz bunları arz ediyoruz. Geçen günkü 
fındık sorumda da <arz etmiştim, Bakana da edi
nebildiğim malûmatı verdim. Gördük ki, bu 
memleketin Hazinesine tırtıl gibi düşman olan 
insanlar var, gördük -ki; bu memleketin Hazine
sini kendi ceplerine aktarmak istiyen bezirgan
lar var. İşte bizim tuttuğumuz ışıkla yedi tane 
bezirgan yakalandı. Yorgo Eleftriyadis efendi 
bugün hapisanededir. Demek ki; böyle mesele
lerin kürsüye getirilmesi millet menfaatlerinin 
aranması ba'kımından ikazdır, kardeşim Hayret
tin Bey. 

REİS — Buyurun, Ticaret Vekili. 
TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 

(Giresun) — Muhterem arkadaşlar; evvelâ bir 
noktayı tavzih edeyim: Topaloğlu, piyasadan 
toplayıp buraya getirilen haberlerin, her hal
de dosya muhtevasından daha üstün olduğunu 
iddia edemez. Benim hâdiselere vâkıf olmadığı
mı ikaz eder şekilde konuştuğu için dosya üze
rinde konuştuğumu ve dosyadaki malûmatın 
daha kıymetli olduğunu söylemek istedim.' Bu 
sözlerde alınacak bir şey yok. Bunu alâkalılar 
söylüyor, bana da soyliyebilirler. Arkadaşımın 
verdiğim izahata ve dosya münderecatm&-gü-
venmesi lâzımdır. 

Diğer bir nokta: Cuma günü Ticaret Vekâ-' 
letinden bir karar çıkmış, şöyle şöyle olmuş. Bpy-
le bir şey yoktur. Yine dosyaya dayanarak ifade 
edeyim, muhterem arkadaşım Aker'in imza et
tiği bir yazının satışa mezuniyet veren fıkrası 
şu: 

«Bahis mevzuu fındıkların 1957 yılı mah
sulü fındık fiyatlarına menfi tesir yapmıyacak 
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bir seviyede sadece dünya fiyatları üzerinde 
Batı - Almanya ile meri anlaşma hükümlerine 
«•öre Fiskobirlik tarafından satılması.» Bu ya
zıda bir buçuk günde satılması diye br- şey 
mevzuubahis değildir. Bir buçuk günde tasfi
yesine ait bir kısım da yoktur, olup bitt/İye ge-
1 irmek diye de bir şey mevzuubahis değildir. 
Arkadaşımız bunu nereden çıkarıyor, anlamı
yorum. 

Son olarak arkadaşımız dedi k i ; «BİT- som 
vesilesiyle kendilerine bir dosya verdim.» "Evet 
bir dosya verdiler, bu dosyayı alâkalı şubelere 
tetkik ettirdim, teinde bizim dosyalarda tnev-
eudolan yazıların kop^yelerinden, suretlerinden 
başka, bir malûmat yoktu. Onun için verdikleri 
dosya üzerinde yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verdik. 

İfadeleri üzerine kaçakçıların yakalandık
larını sözleri arasında ifade buyurdular ki, ka
çakçılarım yakalanmasiyle verdikleri malûmat 
arasında hiçbir irtibat yoktur. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

5. — Adana Mebusu Rıza Tekeli'nin, Sadık-
zade Ruşenoğulları firmasına ait Ruşen gemisiy
le İskenderun'dan ihracedilen demir cevheri için 
ödenen navlun, miktarına dair Sanayi Vekilin
den şifahi suali (6/243) 

REİS —- Arkadaşlarımız burada. Suali oku
tuyorum. • 

13 . VI . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sanayi Vekili tarafın
dan şifahi olarak cevaplandırılmasına delâletle
rini saygılarımla rica ederim. 

Adana, 
Rıza, Tekeli 

İskenderun Limanından 1956 Eylül ayında, 
Armatör Sadıkzade Ruşenoğullan Firmasına 
ait Ruşen gemisiyle, dışarıya ihracedilen 1274 
ton demir cevheri için 6 800 ton cevher yükle-
mişcesine 265 305 T. L. fazla navlun ödendiği 
doğru mudur? 

REİS — Buyurun Sanayi Vekili. 
SANAYİ VEKÂLETİ VEKİLİ SEBATI 

ATAMAN (Zonguldak) — Efendim, bu mev
zuu Sanayi Vekâleti Teftiş Heyeti tahkik et
mektedir ve tahkikat henüz bitmemiştir. Onun 
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için bıı suale cevap verebilmek için arkadaşım
dan m ün asi') bir mehil rica etmekteyim. 

REdS---- 1 aylık birmehil kâfi mi, efendim; 
SANAYİ VEKÂLETİ VEKİLİ SEBATI 

ATAMAN (Devamla) — Kâfidir, efendim. 
RIZA TEKELİ (Adana) — Ben hâdise hak

kında izahat vereceğim, tahkikat devam etsin, 
HV'tulim. 

REİS Efendim, Vekil Bey mehil taiebet-
1 iği ne göre bir ay içinde cevaplandırılmak üze
ri- mehil verilmiştir. 

<i. M araş Mebusu Ew,in Soysal'm, demir 
fiyatına yapılan zammın sebebine dair malim 
Sanayi Vekaleti Vekili ScbaPİ Ataman'ıv, şifa
hi cevabı (G/244) 

REİS Sual sahibi ve Sanayi Vekili bura
da I ar. sual takririni okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Vekili tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle 
riııi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Maraş 
Emin Soysa I 

Demire yapılan zam nekadardır ve bu zam
mın sebebi, nedir? 

REİS Buyurun Sanayi Vekili... 
SANAYİ VEKÂLETİ VEKİLİ SEB \Tİ 

ATAMAN,. (Zonguldak) —- Efendim, İktisadi 
Devlel Teşekkülleri mamullerinin satış fiyatın
da yapılan bir seri değişiklikler meyanında olan 
bu demir fiyatları da, bundan evvel ki sual 
mevzularda esbabı mucibelerini arz ettiğim şe
kilde, fiyat - maliyet unsurları esas alınmış ve 
piyasadaki iki fiyatın cari olmasını önlemek 
maksadına matuf olarak çeşitlerine göre ton 
başına 825 - 625 lira arasında değişmek üzere 
bir zam yapılmıştır. 

REİS — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar; 5 nei Adnan Menderes Hükümetinin 
Mec]is'e( getirdiğa Hükümet programında res
men şöyle denmiştir: «Bütün fiyat artırmala
rına. imkân ve mahal vermemek esaslı vazife
mizdir.» (Soldan ne zaman sesleri) 5 nci Ad
nan Menderes Hükümeti yeni kurulduğu za
manda. Derci Başbakan yok ama meydanda. 
Sayın Vekil çıkıyor; fiyat artışının maliyet 
emsallerinden ileri geldiğini, ikincisi iki türlü 
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fiyat farkı olduğunu söylüyor. İyi, güzel ama. 
siz programınızda « H e r . t ü r l ü fiyat ar t ış lar ına 
meydan vermiyeceğiz» dediniz. Peki n iye-yap
tınız hu zammı, hem de MeclisY sormadan. ' 

Şimdi asıl mesele: İlendeniz bu suali 1958 
Haziranında sordum. O zanıandanberi nerede 
idiniz1 ' Aradan 11 ay geçti, şa r t la r değişti , 
şöyle oldu, böyle oldu. Ama bunun mesulü 
kimdir? İ<; Tüzük bir .ay mühlet: veriyor. II ay 
biı- .soruya cevap verme, bu nasıl olur? Bu şe
kilde murakabe nasıl olur? Bu işler nasd tas-
bili edilir, biz Hükümet i nasıl murakabe ede
riz.' Hükümet nasıl işleri halleder? Anlaşılır 
şey değildir . 

Demir hakk ındak i bu suali gecen sene sor
muştum. Sorduğum zaman yüzde yüzden fazla 
zam yapılmıştı . 1950 den bu zammı yapt ık lar ı 
tar ihe k a d a r demire yapılan zam dördüncü 
zamdır. 

Demire zam deyip de geçmi-yelim, demire 
zam meselesi son derece mühimdir , hayatın her 
sahasına tesir e(\ev ve bilhassa i s t ih sa l ' s aha 
sına tesir eden bir şeydir. 

Meselâ size arz edeyim, demire zammın te
sirlerini : 

Oi-ak, 1950 de 500 kuruş iken 1957 de 2 000 
kuruşa, çıkmıştır. 

Keser. 1950 de* 100 kuruş iken 1957 de 400 
kuruşa çıkmıştır. 

Balta. 1950 de 250 kuruş iken 1957 de 1 000 
kuruşa, çıkmıştır. 

Oapa, 1950 de :;<) kuruş iken 1957 de 150 
kuruşa çıkmıştır. 

Kürek, 1950 de 150 kuruş iken 1957 de 450 
kuruşa çıkmıştır. 

Hani siz her vakit 1950 yi ele al ıyorsunuz 
ya, işte. oradan tu t tu ruyoruz . ' . i < Jülüşmeler > 
Kazma, 200 kuruş tan 750 kuruşa çıkmıştır. 

Sapan demiri 200 kuruş tan 750 kurusa çık
mıştır. 

Pulluk ucu, 150 kuruş tan 570 kuruşa .çık
mıştır. 

Bütün köylünün kullandığı kağnı 80 lira
dan 250 liraya çıkmıştır . 

Al arabası , 250 liradan 500 liraya çıkmıştır . 
Koşum, 60 lira iken' SO M raya çıkmıştır. 
Başka bir şey daha var, ama söyliyemem. 
Pulluk 22 liradan 4(> liraya çıkmıştır . 
Döven 25 lira iken 100 liraya çıkm.ıştıi'. 
Şimdi çivi de ayın şekildedir. 1950 de boru

nun metresi :>5 kuruş iken 500 kuruşa çıkmış
tır. (Soldan «Xe 'borusu?» sesleri) Demirgırat 
borusu, ııe borusu olacak.' (Gülüşmeler) 

REİS K'iea ederim, Emin Bey. 

LMİN SOYSAL (Devamla) — Bir de Tica
ret Bakanlar ı radyonun başına ç ıkar la r boru
nun mevcudunu söylerken, ince borudan bah
sederken metre, kalın boru olunca kilo söyler
ler. ((rülüşıııeler) 

•REİS — EVııin Bey! Sual dâhil inde konu
şun. vaktiniz doluyor. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaş lar , sıhhatl i olmıyan dahili ve 
haricî şar t lar ı bahane ederek kendi elindeki 
maddelere mütemadiyen zam yapana böyle bir 
Hükümete Yüksek Meclisin vereceği hüküm ; 
«Vazifeyi ehline terk et» olmalıdır. 

REİS ----- Tamam efendim. 
EMİN SOYSAL (Devamla) — Daha çok 

sev var amma... 

REİS •-— Sual cevaplandırı lmışt ır . 

, 7. ----- Maras Mebusu Hilmi Soydan'm, Hur
man, Ceyhan, Söğütlü ve Göksu nehirleri üze
rinde sulama H e şkilâtınu ne zaman başlamaca gına * 
dair Nafıa Vt kilinden şipıfti suali (6/251) 

R E İ S •-- Sual sahibi burada mı.' (Yok ses
leri.) 

Sua'li tahrir iye kalbolunmustur. 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
/. •"-• Tvrkıiji Atom Enerjisi Prourahu-

tiın tatbik şekli hakkında kanun lâyihası re Maa
rif, Maliye, Gümrük re inhinamlar r< Hüh;-. 
encümenleri nazbafalan (1/307) (l) 

R E İ S — Takr i r var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
rtuznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

. | maddeleri arasında 27 nci sıra numarasında bu-
( l) 232 N. sayılı 'matbua za \>l nı sov, undadır. \ luna ıuTürkive Atom Enerjisi Programının 1 at-
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bik şekli hakkındaki kanun lâyihasının takdi-
men ve müstaceliyetle müzakere edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Devlet Vekili 
A. Aker 

REÎS — Takriri reye arz ediyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı efendim? Maddelere geçilmesini reye arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Müstaceliyetle müzakeresini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Türkiye Atom Enerjisi Programının tatbik şekli 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Umumi, mülhak ve hususi 
bütçeli dairelerle belediyelere ve 3659 sayılı 
Kanuna tâbi müesseselere mensup memur ve 
hizmetlilerden atom enerjisi programı dâhilin
de Başvekâlet Atom Enerjisi Komisyonunca, 
kendilerine bir vazife tevdiine ihtiyaç duyu
lanlar, esas görevlerine ait bütün hakları mah. 
fuz kalmak ve maaş, ücret ve diğer tekmil 
Özlük haklarını da bağlı bulundukları yerlerden 
almak şartiyle lüzum görlüdüğü müddetçe Atom 
Enerjisi Komisyonu emrinde çalıştırılabilir. 
Bu suretle ibtihdam edileceklere istihkaklarının 
devamı müddetince verilecek tazminat Icraı 
Vekilleri Heyeti karariyle tesbit olunur. 

REÎS — Miadde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —- a) ^Başvekâlet Atom Ener
jisi Komisjronu tarafından tesbit edilen Atom 
Enerjisi programının tatbiki için yine bu ko
misyonca tesbit edilecek lüzumlu her türlü eş
ya Türkiye'ye ithalinde her nevi ithalat tah
ditlerinden müstesna olduğu gibi giriş Güm
rük Vergisi ile hususi idare ve belediyelere ait 
her türlü vergi, resim, harç ve zamlardan, be
lediye hissesinden, sundurma ve antrepo üc
retleriyle Rıhtım Resminden ve Türkiye Cum
huriyeti Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum Müdürlüğünce alman rıhtım ücretin
den ve ithal esnasında alman sair bilûmum ver
gi, resim, hare ve ücretlerden; 
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b) Atom Enerjisi tesislerinin inşa ve işle

tilmesinde istihlâk olunacak elektrik ve hava
gazı istihsal Vergisinden ve belediye Resmin
den; 

c) Atom Enerjisi programının tatbiki ile 
ilgili ihaleler, ilânlar ve sair evrak ve vesika
lar Devlet ve belediyelere ait türlü resim ve 
harçlardan; 

d) Bu tesislerde kullanılacak motor, ka
zan ve imbikler Belediye Resminden; 

e) Bu tesislerde kullanılacak akar yakıtlar 
Hazine Hissesinden; 

i Muaftır; , 
f) Muaf olarak yurda girmiş bulunan eş

yadan her hangi birisinin maksat dışında kul
lanılması ve muafiyeti gayrihâiz yerlere ve şa
hıslara satılması veya devredilmesi halinde Güm
rük ve inhisarlar Vekâletine bilgi verilir. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Başvekâlet Atom Enerjisi Ko
misyonu tarafından tesbit edilen Atom Ener
jisi programı dâhilinde kurulacak atom tesis
leriyle ilgili bilûmum inşaat işleri ve dâhil
den veya yabancı memleketlerden tedarik edi
lecek eşyanın mubayaası 2490 sayılı Artırma, 
eksiltme ve ihale Kanunu ile 1050 sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanunu hükümlerine tâbi de
ğildir. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4, — 2 nci ve 3 ncü maddelerde 
zikredilen eşyadan tamir veya tadil maksadiyle 
yabancı memleketlere gönderilmeleri icabeden-
ler hakkında ihracat üzerine mevzu takyidi hü
kümler tatbik olunmaz. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun gereğince Atom 
Enerjisi Programına dâhil tesislerin inşası 
kendilerine tevdi edilen firmaların inşaat işle
rinde kullanılmak üzere hariçten getirecekleri 
eşyanın yurda giriş ve çıkışında Gümrük Ka
nunun Muvakkat kabul rejimi hükümleri tatbik 
olunur, 
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REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 

mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6, — Bu kanunda sözü edilen te
sislerin kurulup işletilebilnfesi için yıllık öde
me miktarı (20) milyon lirayı' geçmemek üze
re (60) milyon liraya kadar gelecek yıllara 
sâri taahhütlere girişmeye Başvekil salahiyet
lidir. ' * 

Bu suretle girişilecek taahhütler her yıl 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelin Başvekâlet kısmında hususi bir 
fasla konulacak tahsisat ile karşılanır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1959 malî yılı 
zarfında 1 nci madde gereğince verilecek olan 
tazminat, 6 ncı madedede zikredilen tahsisattan 
ödenir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinde me
riye girer. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memuMur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının heyeti umumiyesini açık 
reylerinize arz ediyorum. 

2. — Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair kanun lâyihası ile Çankırı Mebusu 
Ferhan Arkan ve 5 arkadaşının, Çankırı vilâ
yetinde sel baskını dolayısiyle vukua gelmiş olan 
zararların giderilmesi, Kırşehir Mebusu Hayri 
Çopuroğlu ve 2 arakdaşının, Kırşehir vilâyetin
de sel baskını dolayısiyle vukua gelmiş olan 
zararların telâfisi hakkında kanun teklifleri ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (1/213, 2/185, 
2/192) 
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REÎS — Madde henüz encümenden gelme

miştir, geçiyoruz. 

Bir defa^ müzakereye tâbi olan maddeler
den müzakereye devam ediyoruz. 

3. — Balıkesir Mebusu Fuat Onat'ın teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/263) (1) 

(Mazbata okundu.) 

REÎS — Mazbatayı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlei 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/265) (2) 

(Mazbata okundu.) 

REÎS — Mazbatayı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/266) (3) 

(Mazbata okundu.) 
REÎS — Mazbatayı reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakJmnda Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/267) (4) 

(Mazbata okundu.) 

REÎS — Mazbatayı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(i) 169 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 170 S. Sayik matbua zaptın sonundadır. 
(3) 171 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(4) 172 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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/'.-. Diyarbakır Mebusu Nuri Onur'un teşriî 

ı i ı (t sun iy e tin in kaldı rı İması hakkımda Başv e kale I 
tezkeresi re Adliye ve Teşkilâtı Esasiye en-
(•üm inlerinden mürekkep Muhtelit Eneüm en 
•mazbatam (3/269) (!) 

(Mazbata okundu.) 
R E İ S — Mazbatayı reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyerılre... Kabul edilmişi!»*. 

S. — Edirne Mebusu kabahattin Far soy'un 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Bas-
vekâlet tezkeresi re Adliye ve Teşkilâtı Esasi
ye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/270) (2) 

R E Î S — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu.) 
R E İ S — Mazbatayı reyi erin ize arz ediyorum. 

Kabili edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — İzmir Mebusu tialâhattin Akçiçek'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi re Adliye ve, Teşkilâtı Esasi
ye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Enen
mem mazbatası (3/271) (3) 

R E İ S — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu.) 
R E Î S —- Mazbatayı reylerinize arz ediyorum., 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Tokad Mebusu Bekir Şeyhoğlu'nun 
teşriî masuniyetimin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Eseısi-
ye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/27H) (4) 

.REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata, okundu.) 
R E Î S — Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... 'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — T'okad Mebusu Bekir Şeyhoğlu'nun 
teşriî masuniyetinin kaldırılmam hakkında- Baş-

. vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasi
ye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/279) (5) 

(1) 173 AV. ti ay ıh. matbua zaptın sanandadır, 
(2) 17i sıra sayılı mazbata zaptın sonundadır. 
(3) 175 sıra sayılı mazbata zaptın .son unda dır. 
(4) 17 (i sera sayılı mazbata zaptın sonundadır. 
(5) 177 sıra sayılı mazbut et zaptın sonundadır. 

R E İ S Mazbatayı okuyoruz. 
t Mazbata okundu.) 
R E İ S ----- Mazbatayı »'eylerinize arz ediyoı-um. 

Kabil! edimler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

-Reylerini kul lamın yan arkadaşlar varsa lüt
fet) istimal buyursunlar . 

12. Trabzon Mebusu Sabri • Dilek'in teşrii 
masuniyeti» in? kaldırılması hak kında Başvekâ
let tezkeresi v< Adliyi ve Teşkilâtı Esasiye eu-
i'iime'ii I erinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbutum (3/230) (1) 

R E İ S --- Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu.) 
R E İ S - Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1 R E Î S - Reylerini kul ianmıyanlar varsa kul

lansınlar. 
Rey toplama muamelesi bitnıiştir. 

13. - İr fa Mebusu Yaşar Al has in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye, en-
e ilnı e illerinden mürekkep Muhtelif Encümen 
mazbatası (3/2*2) (2) 

R E İ S Mazbatayı okuyoruz etendim. 
(Mazbata, okundu.) 
R E İ S — Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. 

Kabul .eılen I e»*... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

/ / . -- Ankara Mebusu Hasan Tez'in teşrii 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye en
cümenlerinden mürekkep M uh t elit Encümen 
mazbatası (3/29(1) (3) 

R E İ S -•-- Mazbatayı okuyoruz erendim. 
(Mazbata okundu.) 
R E İ S Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler..., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15. — Burdur Mebusu Eethi Çelikbaş'm teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkınca Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Enenmen •maz
batası (3/297) (4) 

(1) 17H sıra sayılı mazbata zaptın sonundadır. 
(2) 179 sıra- sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 120 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır. 
( /) İSİ sıra sayılı matbua zaptın sonundadı-r 
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REİS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Mazbata okundu.) 
REİS — Mazbatayı reyinize arz ediyorum : 

Kabul edenler... Etmiyenlor... Kabul edilmişi ir. 

16. — Erzurum^ Mebusu Melik Fırat'ın teşriî, 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümen
lerinden Mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/298) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Mazbata okundu.) 
SELİM SOLEY (Ankara) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, Erzurum Mebusu arkadaşımızın 
masuniyetinin kaldırılması mevzuunda birkaç 
kelime söylemek isterim. 

Peşinen Yüksek Heyetinize arz edeyim : Ma
suniyet müessesesinin gediksiz, girintisiz, çıkın
tısız işlemesi taraftarıyım. Fakat daha evvel 
Meclisin, birkaç defa, askerlikle alâkalı vazife
sini yapmayanların Mecliste hattâ mebusluk va
zifesini yapamayacaklarına dair verilmiş karar
ları vardır. Bu kararlardan bir tanesi de (As
kerlik gibi şerefli bir vazifeden kaçan bir vatan
daşın, milletin en şerefli, en yüksek varlığı olan 
Büyük Mecliste üye olması millî vicdanı rencide 
edeceğinden) diye başlamakladır. Böylece me
busluk mazbatası reddedilmiş birkaç arkadaşı
mız vardır. Netice itibariyle millî vicdanın ren
cide olmaktan kurtarılması bakımından, şayet 
böyle bir askerlikten kaçma işi varsa, bu isin 
vakit geçirmeden halli gerekir. Memleket için, 
askerlik hizmetinin şerefi için bu vazife şarttır. 
Bir insan askerlikten kaçarsa kapıcı dahi ola
maz, ufak bir yerde süfli bir hizmette de bulu
namaz, fakat mebus olur. Ancak böyle askerlik
ten kaçan kişi mebus dahi olsa masuniyeti teşnî-
yesînin kaldırılıp hesap vermesi şarttır. 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Askerlik
ten kaçmış değildir, bakayada'. 

SELİM SOLEY (Devamla)'— i t i l sayılı 
Askerlik Kanununun 6 ncı maddesi bakayayı 

•şöyle tarif ediyor : (Sevk edildiği kıtaya gider
ken yolda sıvışanlara bakaya denir. Kıtaya sevk 
edilip buradan kaçanlara ise firari denir.) Bu 
ikisi arasında Askerî Ceza Kanunu bakımından 
suçun mahiyetine hususiyet verilmiştir. Hor iki-

(1) 182 S. sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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si için verilen cezalar tecilden hariç tutulmuş
tur.' 

Bu tibarla askerlik gibi şerefli bir vazifeden 
kaçmayı, ister kıtaya iltihak etmeden bakaya 
şekliyle, ister kıtaya iltihaktan sonra kaçak 

şekliyle düşünelim mutlaka Büyük Meclisin bu
nun üzerinde durması j^tiza eder. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Buyurun, Encümen Reisi Cevat 

Ülkü. 
MUHTELİT ENCÜMEN REİSİ CEVAT ÜL 

KÜ (Aydın) — Efendim, arkadaşımıza isnad-
edilen suçun mahiyeti hakkında bizzat Millî Mü
dafaa Vekâletinden yazılan yazıyı okuyorum : 

«Bakaya kalan Hınıs'ın Kolhisar köyünden 
Şahabettirıoğlu 1334 doğumlu Abdülmelik Fı
rat'ın bulunamaması dolayısiyle 18 . VII . 1956 
tarihinde şubede bulunması hususu 111] numa- . 
ralı Askerlik Kanununun 45 nci maddesine tev
fikan kardeşi Ömer Fırat'a tebliğ edildiği, 
18 . VII . 1956 günü şubede bulunması ve 
28 . VII . 1956 tarihinde kıtasına ha raketi gere
ken Abdülmelik Fırat'ın kanunun âmir hükmü
ne riayet etmiyerek bakaya kaldığı takibat ev
rakının tetkikinden anlaşılmıştır. 

Abdülmelik Fırat'ın 27 . X . 1957 seçiminde 
Erzurum'dan Milletvekili seçildiği K. K. Ku
mandanlığının 23 Mayıs 1958 tarih MI) : 9500/ 
lö-J 2-35/58 Asıl. (I). 27. H.) sayılı yazı münde-
racatı ve köy ihtiyar heyeti mazbata muhteviya- •• 
tında açıklanmışta'. 

491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 
nci maddesine tevfikan maznunun isticvabı ve 
muhakemesinin icrası için Heyeti Umumiyece 
karar itasına emir ve müsaadelerinizi arz ede
rim. 

Altıncı Zırhlı Tugay Kumandanı» 

Mevcut evraka, göre tebligat bizzat kendisine 
yapılmayarak kardeşine yapılmış, kendisinin ma
lûmatı dışında askerliğe mübaşeret etmiyerek 
bakayaya bırakılmıştır. Bu münasebetle sucu 
tahakkuk etmiş olsa dahi Askerlik Kanununa 
göre verilecek ceza teşriî masuniyetinin ref'ini 
ieabettirecek mahiyette görülmediğinden İhzari 
Encümenin tetkikatma müsteniden hakkındaki 
takibatın devre sonuna bırakılmasına karar itti
haz .etmiştir. Arz ederim. 

ASIM EREN (Niğde) — Sonradan icabet 
edilmiş mi"? 
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CEVAT ÜLKÜ (Devamla) — Sonradan me

bus oluyor. Geçen safahat hakkında elimizde bir 
şey yok. 

REÎS — Selim Soley. 
SELÎM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar-

kadaşlar, peşinen Yüksek Heyetinizi temin ede
rim ki, adı geçen arkadaşı şahsan tanımıyorum. 
Binaenaleyh, her hangi bir tesirle değil, sırf do
ğuştan asker, ölünceye kadar şerefli asker, öldük
ten sonra şerefli babaların şerefli çocukları dedir
ten asil Türk Milletinin Büyük Meclisinde asker
likten kaçan bir kimsenin bulunmaması lâzımdır. 
(Soldan, gürültüler, «kaçan yok» sesleri) Böyle 
bir şey olmasını temenni etmiyoruz. Yani asker
likten kaçanlar için Büyük Millet ^Meclisi bir mel
ce oluyor şeklinde bir düşünce varit olmamalıdır. 
Benim arz etmek istediğim budur. Bu itibarla ba
kaya ve askerlikten kıtaya sevk edildiği halde va
zifesine... (Soldan; «öyle bir şey yok» sesleri) 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 6 ncı maddesine 
göre bu, arkadaş bakayadır. Bakaya, firari ile, ka
çakla birdir. Biri kışlanın kapısından kaçar, kış
ladan içeri girdikten sonra kaçar, biri arka kapı
dan kaçar. Bunlar arasında hiç fark yoktur. Ba
kaya demek budur. 1111 sayılı Askerlik Kanunu
nun 6 ncı. maddesine göre bu arkadaşın durumu 
budur. 

Arkadaşlar, yine ifade ediyorum ki, bu arka
daşı tanımıyorum. Hiç bir noktai nazarla bu söz
leri söylemiyorum. Askerlik 20 yaşında başladığı
na, 20 yaşma gelenlerin askerlik çağma geldiği 
kabul edildiğine ve mutlaka askerlik yapmak 
mecburiyetinde bulunduğuna göre, 30 yaşma ge
linceye kadar 10 sene müddetle askerlik yapma
ması... (Soldan; «Üniversiteye gitmiş» sesleri) 
Yapmayın arkadaşlar, karar Yüksek Heyetindir. 
Benim yaptığım şey noktai nazarımı söylemekten 
ibaret, kabul 'ptmek veya etmemek kalkacak ellere 
bağlı. Bu itibarla bir noktayı arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Cevat Ülkü Bey bi
lirler ki, Askerlik Kanununa göre tebligat askere 
gidecek olanın mutlaka kendisine yapılmaz. Ken
disiyle beraber oturan kardeşi, babası veya oğlu
na ve buna mümasil şahıslara yapılan tebligat 
muteberdir. Muteber bir tebligata rağmen vazife
den kaçan bir insanın masuniyetinin kaldırılarak 
hesabının verilmesi ve hepimizin bu noktai nazar
dan tenzih edilmesi lâzımdır. 

REÎS — Asım Eren. , 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş
larım, Heyeti Âliyeniz içinden, askerlik vazifesi 
haricolmak üzere, bâzı suçlardan zanlı olanların 
hakkındaki takibatı kanuniyenin devre sonuna 
bırakılması taleplerini, gördünüz, kabul ettik. An
cak askerlik vazifesine icabet etmemek, icabet 
edip de firar etmekten daha ağır bir harekettir. 
Meclisi Âlide vatan vazifesinden bilerek uzak 
kaldığı halde şimdiye kadar kardeşine yapılan 
tebligata 5 seneden beri agâh olmamış, ona kar-
deşince hiç mektup yazılmamış gibi bir mantığı 
kabul edecek bir arkadaşımız var mıdır? 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşımız 1934 do
ğumlu olduğuna göre... («1927 doğumlu» sesleri) 
1927 doğumlu ise çok daha yaşlıdır. Şu halde kö
yünden bu kadar uzun müddet uzak bulunduğu 
zaman orası ile muhabere imkânı elbet daima 
mevcut olacağına göre keyfiyetten haberi vardır, 
vazifei vataniyesinden bilerek uzak kalmıştır ve 
suçludur. Binaenaleyh bunun ukubatma taham
mül etmesi lâzımdır. O itibarla biz aramızda böy
le bir arkadaşın oturmasını kabul etmiyoruz. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı?... Yok. 
Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Atom Enerjisi Programının tatbik 
şekli hakkındaki Kanuna 312 rey verilmiştir, mu
amele tamamdır. Tasarı 312 reyle kabul edilmiş
tir. 

3 . IV . 1959 
Yüksek Reisliğe 

Avrupa Konseyi îştişari Asamblesinin 20 
Nisan 1959 tarihinde yapacağı XI nci Devre 
Toplantısına memleketimizi temsilen katılacak 
heyet seçimine 321 zat iştirak etmiş ve neti
cede aşağıda adları yazılı zatlar hizalarında 
gösterilen reyleri almışlardır. 

Saygiyle arz olunur, 
Antalya Rize Kars 
B. Onat O. Kavrakoğlu T. Göle 

Baki Erden (Siird) 
Hamdi Bozbağ (Giresun) 
Kasım Küfrevi (Ağrı) 
Nazlı Tlabar (istanbul) 
İsmail Şener (Trabzon) 
Halim Alyot (Çanakkale) 
Hamdi R. Atademir (Konya) 
Basri Aktaş (Kastamonu) 
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272 
269 
268 
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Halil Gürün (Maraş) 229 

, Fethi Ülkü (Tunceli) 228 
Bülent Ecevit (Ankara) 96 
Kasım Gülek (Adana) 90 
Sağdan, gürültüler) 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Söz istiyo
rum. Usul hakkında söz istiyorum. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Usul hakkında. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 

söz istiyorum. 
RElS — Ne usulü? Usulen intihap yapıl

mış ve tasnif heyeti verilen reyleri tasnif ede
rek neticesini bir mazbata ile getirmiştir. O 
mazbatayı aynen ıttılaınıza arz etmiş bulunu
yoruz. Bunun üzerinde müzakere açamam. 

(Sağdan, bir mebus ayağa kalkarak söz is
tediler) 

(Gürültüler) 
REÎS — Usulün hangi noktasında söz isti

yorsunuz-? 
Buyurun, Halil Gürün. 
HALÎL GÜRÜN (Maraş) — Söz istiyorum, 

Reis Bey, müsaade ederseniz seçim neticeleri 
ve seçimin tarzı hakkında birkaç söz söyliyece-
ğim. 

' REÎS — Buyurun efendim, ne olduğunu 
anlıyayım ki, ona göre söz vereyim. 

HALÎL GÜRÜN (Maraş) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, Avrupa Konseyi seçiminde hak
kımda gösterilmiş olan teveccühe teşekkür et
memek mümkün değil. îki taraftan da bende
niz lehine rey kullanmış olan arkadaşlara mü
teşekkirim. Ancak, bu seçimler hakkında bir 
teamül teessüs etmiştir, kısaca bunu ıttılaınıza 
arz etmek mecburiyetindeyim. 

Bu kabîl seçimlerde Muhterem Riyaset iki 
grupu daha evvelden haberdar etmekte ve 
gruplar kendi aralarında teemmül ettikten 
sonra meseleyi Riyasete takdim ederler. Bu 
sefere kadar iyi olarak bu usule riayet edilmiş 
ve namzetler gruplarınca teemmül edildikten 
sonra Makamı Riyasete sunulmuştur. Nitekim 
almış olduğumuz listelerde grupların namzet-i 
leri memzucolarak tesbit edilmiş vaziyettedir. 
Bendeniz bu durumdan haberim olmadığı ve 
hakikaten de bu teveccühe muhatabolaeağımı 
bilmediğim, grupumuzda da bulunmadığım gibi 
grup arkadaşlarımız bu şekilde bir teşebbüsten 
haberdar olmadıklarını da huzurunuzda arz et

mek isterim. Netice bu şekilde olunca C. H. P. 
Grupunun bu vadide durumu biraz izahı müş
kül bir vaziyete gelmiştir. Çünkü, kendi ara-; 

mızda bu meseleyi konuşmuş ve namzetlerimizi 
seçmiş bulunuyorduk. Ve grupta tesbit edilmiş 
olan arkadaşlar, gerek şahıs, gerek tecrübe ve 
gerekse kabiliyet bakımından benden hakika
ten üstün olan arkadaşlardır. 

SOLDAN BİR MEBUS — Meclis grupların 
kararı ile mukayyet değildir. (Soldan : Alkış
lar) 

HALÎL GÜRÜN (Devamla) — Teşekkürle
rimi tekrar etmekle beraber bendenizi bu ilti
fatınıza karşı mazuriyet arzusunda bulunan bir 
arkadaşınız olarak görmenizi rica ederim. Ben
denizi mazur görünüz, arkadaşlar., (Soldan : 
«Seçildin» sesleri) 

REİS — Fethi Ülkü. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Pek muhterem 

arkadaşlarım, Avrupa Konseyine gönderilmek 
üzere bulunan adayları gruplar tesbit etmiş bu
lunuyor. Dün C. H. P. Grupunda adaylar tes
bit edilirken bendeniz böyle bir talep izhar 
ötmedim ve iktidara mensup her hangi bir ar
kadaşıma da böyle bir arzuda 'bulunmadım. 
Binaenaleyh şimdiye kadar arkadaşlarım parti
lerin ayırdığı arkadaşlara rey vermesi mutat 
iken bu defa bu itiyadın dışına çıkmış oldu
ğunu esefle müşahede etmiş bulunuyoruz. 
(Soldan; «O, o,» sesleri, gürültüler) («Bu çla-
ha demokratik», sesleri) Arkadaşımın ifade et
tiği gibi,' bunu belki bir grup veya Meclis ek
seriyetinin teveccühü olarak kabul etmek müm
kündür. Binaenaleyh arzu edilir ki, büyük küt
lelerin fikirlerinin çarpışmakta olduğu bu Mec
liste gruplar gruplara hürmetkar olsunlar, 
(Sağdan; alkışlar) grupların sempatileri ve te
lâkkileri Heyeti Umumiyede de ruyü kabul 
görsün. 

Şahsıma teveccüh gösteren arkadaşlarıma bi
rer birer minnet ve şükranlarımı arz ederim, 
fakat mensubu bulunduğum grupa karşı gös
terilmiş bulunan bu itimatsızlık bizi fevkalâ
de üzmüştür. Bu, bir grupu istisgar mahiyeti
ni taşır. Kaldı ki, grupça aday gösterilon ar
kadaşlarımız bilgi ve tecrübe itibariyle benden 
daha üstündürler. Bu itibarla partinin göster
diği adaylara Detnokrat Partili arkadaşlarımı-



î : 56 3 . 4 . 
an da itibar göstermeleri temennisiyle, şahsan 
bu vazifeyi kabul edemiyeeeğimi arz ederim. 
(Sağdan, alkışlar) 

REİS — Arkadaşlar alâkalı oldukları için 
kendilerine söz verdim. Şu anda grup reisleri 
iki taraftan da söz istemiş bulunuyorlar. Mec
lisi Âlinin Yüksek reyleriyle neticeye- bağ!::nan 
bir mevzu üzerinde müzakere söz ' aeamam. 
(Sağdan; grültüler) Riyaset, gruplardan alman 
namzetlerin listesini tabettirip herkese dağıt
ın iş, Heyeti Celile reylerini istimal buyurmuş
tur. Riyasetçe yapılacak muamele yoktur. (Sağ
dan, gürültüler) 
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FERDA GÜLEY (Ordu) — Halk Partisi 

iltihak etmiyecek, bunu söylüyeceğiz. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Seçim usu

lü hakkında söz istiyorum, niçin vermiyorsu
nuz? 

REİS -— Ne size ve ne de T). P, Grup Baş
ka rıvekiline her ikinize de söz veremem. Baş
kanlıkça şu anda yapılacak hiçbir muamele 
yoktur. 

Alman karar gereğince, 15 Nisan Çarşamba 
günü saat 15 te toplanılmak üzere İnikadı ka
patıyorum. 

Kapanma saati: 17,30 

H. TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. -••• Niğde Mebusu tfef'İk Refik 8oyer\iıı, 
Niğde - Çamardı yolunun ne zaman ikmal edi
leceğine dair maline Nafıa Vekili Tevfik tleri'-
nin, tahrirî cevabî (7/388) 

t 
8 . 1 . 1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine1. 

Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 
yazıl] olarak cevaplandırılmasına delâlet buyıı-
rıılmasını saygı ile rica ederim. 

Niğde 
Şefik Refik Soyer 

Niğde - Kayseri şokesinin 17 uci kilometre
sinden başiıyan, 58 kilometre uzunluğunda. Niğ-

T. e. y % 
Nafıa Vekâleti :J1 . II! . 195*) 
Hususi Kalem 
Sayı : 254 

Türkiye Büyük Millet Meclisi K-eisiiğiue 
Ankara 

1 4 . 1 . 1959 gün ve 7-388/2426-9982 sayılı ya
zılarına, karşılıktır : 

Niğde Mebusu Şefik Refik Soy er tarafından 
verilen Niğde - Oamardı yolu hakkındaki yazılı 
sual takriri aşağıda cevaplandırılmıştır : 

Niğde - Kayseri Devlet yolunun 18 4 500 ki
lo metresinden ayrılan Niğde - Oamardı il yolu
nun •fulü 56+1.00 kilometredir. 

.1.8 + 500 - 26 + 500 kilometreler arası 1950 

Bu tarihe kadar ne miktar para sarf edile
rek rahat geçit veren kaç kilometre yol yapıla
bilmiştir'? 

Vilâyetçe bu yolda tatbik edilen inşa siste
mi ve yapım temposunu Nafıa Vekâleti muva
fık buluyor mu? 

Kışın motorlu vasıtalara devamlı geçit ver
in iyen, il, ilce arası muvasalası kesilen, bu yol 

de - Şamardı il yolunun inşasına hangi tarih- ( J e ü e w o i k i y ı , n , a r d a y a p ı J i m m e z k û v y o h m mü_ 
te başlanmıştır? t e b a k i 4 8 + U ) ü .kiio-m-etrelik kısmının yapımına 

5.XI1.1950 tarihinde 'başlanmıştır. 
1958 yılı sonuna kadar 1 133 147,72 lira har-

canımak suretiyle 31 +630 km. blokajiı, 10+370 
kırı. de stabilize yol yapılmıştır, Halen 6+100 
kilometrelik 'kısım mütaahhit tarafından yapıl
maktadır. Yolun 62+500 - 67+500 kilometreler 
Hrasmdaki stabilize kısmın standardının düşük 
buluııma'sı ve Eeemiş deresi kenarına istinat du
varı inşası icabetim esi sebebiyle, fazla yağışlı ha

ne zamana kadar ikmal edilebilecektir? Bu hu- j vaiarda geçit, bakım postaları ile temin edilmek-
susta vekâletin mütalâa ve tertibi nedir? ted'iı». Bu kesim 1959 yılında. ıslah ^edilecektir. 
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(Bu yol üzerinde vilâyetçe yapılan çalışmalar; 

Vekâletimizin tasvihiyle, bütçe imkânları nispe
tinde yapılmakta ve 5 nei Bölge Müdürlüğünün 
murakabesi altında 'bulundurulmaktadır. 

Motorlu vasıtalar için yaz, kış geçit temin 
edilmiş bulunan n|ezkûr yol, mütaahhit 1959 yı
lında taahhüdünü tama'mtadıktan sonra tama
men bitmiş olacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nafıa Vekili 
Tevfik ileri 

2. -— Erzincan Mebusu Nusret Safa Coşkun'-
un, Refahiye kazasının bâzı köylerinde çiçek 
hastalığı salgını başgösterdiğinin doğru olup 
olmadığına dair sualine Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekili Lûtfi Kırdar'ın, tahrirî cevabı 
(7/434)" 

' 1 1 . T.f" 1959 
T. ,B. M. M. Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekili tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına tavassutunuzu saygı ile dilerim. 

: Erzincan 
Nusret Safa Coşkun 

Erzincan İli1 Refahiye kazasının hâzı köyle
rinde çiçek hastalığı salg^ı başgösterdiğini, bil
hassa Yazıköy, Zohrep, Oğlanyusuf, Sayıp, Ka
rasu, Sarkan 'köylerinde pek çok can .kaybına 
sebebiyet verdiğini Öğrerimiş bulunuyorum. 

Bu haber doğru mudur"? ölü miktarı nedir 
ve ne gibi tedbir alınmıştır1'? 

T. O. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 1 . IV . 1959 

Vekâleti 
Vekil 
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T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 
K : 25.TII.1959 tarih ve 2662-10878 »sayılı ya

zıya. 
Erzincan Mebusu Nusret Safa Coşkun arka

daşımızın (Erzincan vilâyeti Refahiye kazasın
da çiçek hastalığı haşgösterdiğini, bilhassa Ya
zıköy, Zohrep, Oğlanyusuf, Sayıp, Karasu, Sar
kan köylerinde pek çok can kaybına sehebiyet 
verdiğini kaydederek bu haberin doğru olup ol
madığı >ve ölü miktarı ile ne gibi tedbirler alın-
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i dığı) hakkındaki tahrirî sual takririnin cevabı 
| ilişikte takdim kılınmıştır. Saygı ile arz ede-
| riım. 
| ' Sıhhat Vekili 
I Dr. Lûtfi Kırdar 

i Krzinean vilâyetinin Refahiye kazasının köy-
| lerinde salgın bir hastalığın hüküm sürmekte 

olduğu vekâletimize^ 11 . İT . 1Ö59 tarihinde is
tihbar edilmiştir. Bu gibi hâdiselerde âzami has
sasiyetle duran vekâletimiz derhal harekete ge
çerek vilâyetten; en seri vasıta ile sağbk mü
dürü, Devlet hastanesi mutahassısınııı vakit kay
betmeksizin ınahalline izamını ve bir sâri has
talık mevcut ise icabeden bütün tedbirlerin alı
narak sirayetinin önlenmesini ve ayrıca kısa fa
sılalarla hastalığın mahiyeti ile seyri hakkında 
malûmat verilmesini istemiştir. 

Aynı gün Erzincan velisinin telefonla ver
diği cevapta; vilâyeti dâhilinde .hiçbir çiçek' 
vakasının mçveud ol madiğim Refahiye kazasının 
bâzı köylerinde yalnız kızamık vakalarının gö
rüldüğü bildirilmektedir. Ayrıca bu hastalığın 
esasen kendilerince malûm olduğu ve mahallî 
hükümet tabibi tarafıdnan Zohrep ve Oğlanyu
suf köyleri civarında taramalar yapıldığı ve 
hastalığın inkişafına mâni olacak tedbirlere te
vessül-, edildiği bildirilmiş ve bu malûmat 12 Şu
bat 1959 tarihinde telgrafla teyidedilmiştiı'. 
Mevsimin kış olması ve yolların arızalı ve ka
palı bulunması dolay isiyle Erzincan vilâyetince 
alman tedbirleri takviye maksadiyle ayrıca 
Siva.s valiliğine verilen emirle iutaniye müte-
hasssısı ile iki sağlık memurundan müteşekkil 
bir ekipin de mahalline sevk edilmesi temin edil
miş ve mevcuda ilâveten merkezden kâfi mik
tarda sulfamerajine ve penieillin gibi ilâçlar da 
gönderilmiştir. 

Krzincan ve Sivas ekiplerinin mahallinde 
yaptıkları tarama koruyucu ve tedavi edici ted
birler neticesinde: Kızamık hastalığının sirayeti 
önlenmiş ve Zohrep, Oğlanyusuf, Yazı köyü 
Kustlar, Alakilise, Kara köylerinde ceman, 259 
musap ve 36*ölüm vakası tesbit edilmiş ve ölüm
lerin kızamık ihtilâli bronkopnomoniden ileri 
geldiği ve enfeksiyonun tamamen önlendiği an-
laşılmiştir. 

Hulâsa olarak: Refahiye kazasının bâzı köy
lerinde Ocak ayı nihayetlerinde münferit vakalar 
halinde başlayıp Şubat aymcla devameden has-
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talığın çiçek olmayıp kızamık olduğu tesbit 
edilmiştir. Hastalığın. bilhassa küçük çocuklar
da bir bronkopnomoni ihtilâtı yapması neticesi 
36 ölüm vakası kaydedilmiştir. Haber alındığı 
tarihten itibaren süratle tatbik edilen tedbirler 
neticesi intişar kudreti çok fazla olan kızamık 
enfeksiyonu önlenmiş mevsim ve havaların gay-
rimüsaidolmasma rağmen hastalığın daha fazla 
yayılarak zayiatın artmasına mâni olunmuştur. 

3. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Sümer-
bank mağazalarından mal alan tüccar müşteri
lere verilen pamuklu mensucata dair sualine 
Sanayi Vekâleti Vekili Sebati Ataman'm, tah
riri cevab% (7/398) 

23 . I , 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sanayi Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasım saygı ile rica ederim. 

Kars 
Kemal Güven 

Sümerbank'ça yalnız 1953 yılında müesses 
bulunup 1954 yılında Sümerbank mağazaların
dan mal alan tüccar müşterilerine pamuklu men
sucat verilmesi sebebi nedir? Bu karar neye is
tinaden alınmıştır. Bu tarihlerden sonra mües
ses olup da Sümerbank'a müşteri olmak istiyen 
ticaret erbabına da diğerleri gibi mensucat ve
rilmesi düşünülmekte midir,? 

T. C. 
Sanayi Vekâleti Ankara : 1 . I V . 1959 
Hususa Kalem 

Müdürlüğü * 
Sayı : 1/97 

Özü : Bir yazılı soru cevabı! Hk. 

Türkkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Makamına 

26.1 .1959 T., 7-398/2519-10362 S. Y. C: 
IÇars Mebusu Kemal Güven'in Sümerbank'

ça yalnız 1953 yılında müesses bulunan tüccar 
müşterilere pamuklu mensucatın verilmesi se-
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bebine dair 23.1.-1959 tarihli yazılı sual tak
ririnin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Vekâleti! Vekili 

t S. Ataman 

Kars Mebusu Kemal Güven'in «Sümer
bank'ça yalnız 1953 yılında müesses bulunup 
1954 yılında Sümerbank mağazalarından mal 

I 
alan tüccar müşterilerine pamuklu merısusat 
verilmesi sebebine» dair olan 23 .1.1959 tariflı-
li yazılı sual takriri cevabi: 

Sümerbank pamuklu mensucat satış fiyat-
lariyle piyasa fiyatları arasındaki farktan gayri-
meşru şekilde istifade imkânlarını önlemek 
maksadiyle pamuklu toptan satışlarından fay
dalanan manifaturacılar için vekâletçe 1956 
yılında, bâzı satış esaslarının tesbiti zarureti 
hâsıl olmuştur. 

O zaman yapılan tetkikler neticesinde 1953 
ılı sonuna kadar manifaturacı olduklarını 
tevsik ederek 1954 yılı içinde Sümerbank ma
ğazalarından mal almış olan tüccarların adedi
nin 25 bin civarında olması ve resmî dairelerle 

. diğer ihtiyaç sahipleri ve mağazaların peraken
de satışlarından artacak kısımda, muayyen 
miktarlarda tahsis yapmak suretiyle ancak bu 
miktar manifaturacının ihtiyacına cevap vere
bileceğinin anlaşılması üzerine, mezkûr tarih
ler esas alınmak suretiyle pamuklu mensucat 
topdan satışlarından faydalanma hususundaki 
işbu kayıt konulmuştur. 

Bu kaydın kaldırılarak 1953 yılından son
ra müesses manifaturacılara da topdan satışa 
başlanılması halinde, istilhsal miktarı muayyen 

' olan. bir malın daha çok tüccar arasında tak
sim edilmesi gerekeceğinden, beher manifatu
racıya isabet eden miktar daha da azalacak ve 
bilhassa Sümerbank mağazalarına uzak mahal
lerde bulunan manifaturacıların bu malları al
mak için ihtiyar edecekleri masraf ve külfet, 
bu pamukluların satışından temin edilecekleri! 
faydadan çok olacaktır. 

Eskiden büyük merkezlerde bulunan ve 
adedleri mahdudolan Sümerbank Satış Mağa-
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zalannm, * müstehlik halka kolaylık sağlanma
sı maksadiyle diğer vilâyet ve kaza merkezle
rinde de açılması ve dolayısiyle banka tarafın
dan yapılan perakende satışlarına daha fazla 
mal tefriki, 1953 yılında müesses olan manifa
turacılara dahi bilâhara daha az miktarda tah
sis yapılmasını gerektirmiştir. 

Bununla beraber, son zamanlarda gerek 
Sümerbank fabrikalarının istihsalinin evvelki 
yıllara nazaran artmış olması ve gerekse gelir
sen hususi sektörün piyasaya bol miktarda mal 
çıkarmış bulunması dolayisiyle, pamuklu pi
yasasında bir ferahlık husule gelmiş ve bu 
müsait durumdan faydalanılarak manifaturacı
lar için konulan 1953 yılında müesses olma 
kaydı, 1955 yılı olarak tadil edilmiştir. 

4. — Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt'-
un, Erzurum çevre yolları hakkındaki sualine 
Nafıa Vekili Tevfik lleri'nin tahrirî cevabı 
(7/403) 

24 . X n . 1958 
T. B. M. M. Reisliğine 

Erzurum çevre yolları hakkında aşağıda arz 
edilen suallerin Nafıa Vekilince yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâletlerini rica ederim. 

Saygılarımla. Erzurum 
A'bdülkadir Eryurt 

1. Ilıca - Pulür - Tepecik - Tutçu - Boğaz -
altından Kars kapısında transit yolu ile birleş
mesi icabeden Şimal çevre yolu nasılsa üniver
site sahasının tam ortasından geçirilerek bu sa
hanın trafiği en fazla olan bil* yolla ikiye bölün
mesinin bilhassa üniversite inşaatının ikmalinde 
bu sahaya intikal edecek talebe topluluğu da na
zara alınarak yapılmakta olan yolun inşasından 
sarfmazarla üniversite sahasının serbest bırakıl
ması ve Şimal çevre yolunun başka tarafa inti* 
kal ettirilmesi düşünülmekte midir, düşünülü
yorsa nereden geçirilecektir, bu hususta alınmış 
bir karar mevcut mudur?* 

2. Cenup çevre yolunun geçirileceği bölge 
tesbit edilmiş midir, edilmişse nereden başlıya- j 
cak ve nerelerden geçerek ana yolla birleşecek j 
ve bu yola ne zaman başlanacaktır? J 

3. Havuzbaşmdan Cumhuriyet caddesiyle | 
birleşip Karskapısı'nda ana yola bağlanacak olan | 
orta yolun nereden geçeceği ve ne zaman başlana-
cağı? I 

T. 'C. 
Nafıa Vekâleti 1 . IV . 1959 
Hususi Kalem 

Sayı : 261 
T. B. M. Meclisi Reisliğine 

Ankara 
2 . I I . 1959 gün ve 7-403/2366-9728 sayılı 

yazılarına karşılıktır: 
Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt tara-

fındato. verilen Erzurum çevre yolları hakkın
daki yazılı sual takriri aşağıda cevaplandırıl
mıştır : 

1. Halen yapılmakta olan Ilıca - Erzurum 
Cenubu - Kars kapısı şark' ı istikametindeki yo
lun ikmal edilmesi kararlaştırılmıştır.-, ilerde 
şehrin ve Üniversitenin inkişaf etmesi ve tra
fiğin artması halinde Devlet yolu trafiği için 
ayrı bir yol inşası cihetine gidilecek ve hal,en 
inşa edilmekte .olan yol imar plânında tesbit 
olunacak duruma göre tamamen veya kısmen 
şehir yolu olarak kullanılacaktır. Yeni yapıla
cak Devlet yolu imar plânında da işaret olun
duğu üzere Kars kapısından başlıyarak demir
yoluna inip istasyon ile şehir arasından geçe
rek istanbul kapısı civarında demiryolunun şima
lini takibedecektir. 

2. Cenup çevre yoluna ihtiyaç olmadığı 
için, bu yolun geçirileceği bölge tesbit edil
memiştir. Zira hangi istikamet olursa olpun 
Devlet yolları trafiğinin hemen hemen- hepsi
nin Erzurum'a geleceği ve Erzurum'dan çıka
cağı cihetle, şehir dışında ayrıca, bir çevre yo
luna lüzum görülmemektedir. Yukarda tarif 
edildiği üzere, istasyon ile şehir arasındaki ge
çecek Devllet yolu bu vazifeyi görecektir, iler
de Devlet yolları trafiğinin Erzurum'a uğra
madan geçecek olan kısmı mühim bir yekûn teş 
kil ettiği ve ekonomik olarak böyle bir çevre 
yolunun yapımı icabettiği takdirde, şehrin şi-
malindeki Karasu Ovasında çevre yolu yapıl
ması mümkün görülmektedir. 

3. Havuz Başından ve Cumnuriyet Caddesi 
üzerinden Kars Kapısına; gidecek yol şehrin bir 
caddesi olabilir. Bu sebeple, imar plânının 
tanziminde nazarı itibara alınması icabeder. 
Mezkûr yolun Karayolları ile bir alâkası yok
tur. 

Saygılarımla arz ederim. 
\ ' Nafıa Vekili 

T. ileri 
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Türkiye Atom Enerjisi Programının tatbik şekli hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

.(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 610 

Rey verenler : 312 
Kabul edenler 312 

Reddedenler 0 
Müstenkifler Q 

''•• Reye iştirak etmiyenler : 277 
Münhal mebusluklar : 21 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Hamza Eroğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
AFYON KARAHISAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa Oztürk 
Necati Topeuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
•Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
Nazifi Şerif Nabel 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Fuat Börekçi 
Nuri Ciritoğlu 
Übeyde Elli , 
İbrahim Imirzalıoğlu 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Nail Geveci 
Nihat İyriboz 
Piraye Levent 
Ekrem Tonınlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğhı 
Mekki Said Esen 
Halil İmre -. 
Ahmet Koc;t b iv ıkoğlu 
Fuat Onat 
Sırrı Yıreaiı 
Sıtkı Yıreaiı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut. 
Rifat Bingöl 
Selâhattin inan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
îhsan Gülez 

Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Osman Eroğlu 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Agâh E rozan 
Sadettin Karacabey 
Salâh a ddin Karacağı i 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymeıı 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel. 
Nuruilah ihsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad AIJJ-
kartal 
Halim Alyot 
Nuri Togay 
Nahit Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Haeırecepoğlu 
Cevat Köstekçâ 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 

Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sanear 

DİYARBAKIR 
Sezai Demiray 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Ilürrem Müftigil 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal İşık 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Osman Alihocagii 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevki Erker 
Sait Kantarel 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hasan Polatkan 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kura ne! 
Nedim Ökmeıı 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ « 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmetı 

296 



Mustafa Htmig 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Selim Erengil 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunea 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Yusuf Salman 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Tahsin Yazıeı 
Mahmut Yüksel 

İZMÎR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Anburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
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KARS 

Fevzi Aktaş 
Şemsettin Ataman 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Rasim ilker 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğhı 
Osman Kavuncu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 

KIRŞEHİR 
Osman Canatwı 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
tshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Bifand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
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Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa ^ u n y u n 
Sabahattin Sayın 
Nafiz Tahralı 

«ÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürıoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasühoğlu 
Kemal özer 
Muhittin Özkefeli 
Emin Topaler 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoglu 
ihsan Yalkm 

MARAŞ 
Halil Gürün 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mândalinci 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlr 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Ferda Güley 
Atıf Topal oğlu 

RİZE * 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 

/ 

Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldm 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğhı 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay v 

Nüzhet Ulusoy \ 

SÖRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

StNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Hamdi Özkan 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Hasan Değer 
Necati Ilter 
Edip Imer 
Cemil özcan 
Nazmi Yaraş 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Hasan Gürkan 
ismail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğhı 
Sıtkı Eken 
Ahmet Ispirli 
Mustafa Lâtifoğlu 
Bekir Şeyhoğlu 
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Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON" ^ 
Mahmut Goloğlu 
O. Nuri Lermioğlu 
Salih Zeki Rarnoğlu 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
M. Kesit Tarakçıoğlu 

ı : 56 
URFA 

Atalay Akan 
UŞA& 

Adnan Çalıkoğlu 
VAN 

Tevfik Doğuışıker 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Talât Alpay 

3.4.1959 0 : 1 
Mahmut Ataman 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
(Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 

Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 

[Reye iştirak etmiy enler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHlSAR 
Arif Demirer (I.) 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Hüseyin özbây 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Mehmet Ali Ceritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Halil Sezai Erkut 
ismail inan 
ibrahim Saffet, Omay 
Selim Soley 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Adnan Selekler 
ibrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Namık Gedik (V.) 
Etem Menderes (V.) 

BALIKESİR 
Ali Heri 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğhı 
Faik Ocak 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğtu 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Mahmut Güçbiîmez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Müfit Erkuyumcu 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat (I.) 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barla» 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçınalp 

ÇORUM 
Ham4i Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hamit Dedelek 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih inal (' 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coıjar 

Sabahattin Kadirbeyoğln 
Avni Karaman 
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Hüsrev Polat 
Nihat Sargınalp 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
izzettin Çilli 
Ali Şelhunı Devrim 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Hasan İkiz 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Ali Lâtifaoğhı 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdçner 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Aleksandros Hacopulos 
Mucip Kemalyeri 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
ibrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (I.) 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 

IZMÎR 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (I.) 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 

î : 56 3 . 4 
i lhan Sipahioğlu 
Behçet Uz -
Ahmet Ünal 

KARS 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Mehmet Hazer 
Behram öcal 
ibrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Dursun Erol 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
ibrahim Germeyanoğlu 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Unsalan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 

1959 G : 1 
Semi Ergin 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermoo£lu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Nuri özsan 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 

NİĞDE 
Medeni Berk (V.) 
ismail Güven 
Vedat Mengi 

ORDU 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAKARYA 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 

Baha Hun 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 

SlNOB 
Ömer özen 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Turhan Feyzioğlu 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Süleyman özsever 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Keramettin Gençler 
Şahap Kitapçı 
Reşit Önder 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
I. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 
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UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

Rıza Salıcı 

Ankara 6 
Artvia. 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

t : 56 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvehap Altmkay-
nak 

3.4.1959 0 : 1 
Sait Erdinç 

YOZGAD 

Atıf Benderlioğlu 

[Münhal mebusluMar] 
Edirne 
Eskişehir 
istanbul 
Kastamonu 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Muğla 

ZONGULDAK 
Mustafa Saraç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

Sinob 
Van 
Yozgad 

1 
1 
1 
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S. SAYISI : 169 

Balıkesir Mebusu Fuat Onat'n teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkmda Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/263) 

T. C. 
x Başvekâlet ' 14. VII. 1958 

Zat ve Yazı isleri Umum Müdürlüğü 
H, No: 6/2-1646 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orhaneli kazası Pirîbeyler istasyonunda Krom Nakliyat Mütaahhidi iken, 1955 ve 1956 yıllarında İş 
Kanunu şümulüne alınan iş yeri hakkında «îş Yeri Dahilî Talimatnamesini» tebligata rağmen kanuni 
müddeti içinde Çalışma Müdürlüğüne göndermemek ve iş yerinde çalıştırdığı işçilerin Kasım, Aralık 1955 
ve Ocak 1956 aylarına ait sigorta primlerini keza tebligata rağmen kanuni müddeti içinde ödememek 
suretiyle 3008, 5417 ve 5502 sayılı kanunlara muhalefetten maznun olup Orhaneli Asliye Ceza Mah
kemesinde muhakemesi yapılmakta iken, 27 . X . 1957 tarihinde Balıkesir'den mebus seçilmiş olan 
Fuat Onat hakkındaki duruşmaya devam edilebilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci mad
desine" tevfikan gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alınan 8 . VII . 1958 tarih ve 20449 
sayılı tezkere sureti ile eki iki dâva dosyasının bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

T. C. 
Adliye Vekâleti 8 . VII . 1958 

Ceza îş. TJ. Müdürlüğü 
özel : 20449 özü : Aleyhine suç isnadolunan Balıkesir Me

busu Fuat Onat hakkında. 

Yüksek Başvekalete 

Orhaneli kazası Piribeyler İstasyonunda krom nakliyat mütaahhidi iken, 1955 ve 1956 yılların
da îş Kanunu şümulüne alınan iş yeri hakkında «İş Yeri Dahilî Talimatnamesi» ni tebligata rağmen 
kanuni müddeti içinde Çalışma Müdürlüğüne göndermemek ve iş yerinde çalıştırdığı işçilerin Ka
sım, Aralık 1955 ve Ocak 1956 aylarına ait sigorta primlerini keza tebligata rağmen kanuni müd
deti içinde ödememek suretiyle 3008 sayılı İş Kanununun 29, 108/8, 5417 sayılı Kanunun 35 ve 
5502 sayılı Kanunun 43 ncü maddelerine muhalefetten maznun olup duruşması Orhaneli Asliye Ceza 
Mahkemesinde yapılmakta iken 27*. X . 1957 tarihinde Balıkesir'den Mebus seçildiği anlaşılan ve 
bu sebeple duruşmasının muvakkaten tatiline karar verilen Fuat Onat hakkındaki muhakemeye 
devam edilebilmek üzere mumaileyhin teşriî masuniyetinin ref'i talebiyle, Bursa C. Müddeiumu
miliğinden 17 . VI . 1958 tarih ve 1628 sayılı yazı ile gönderilen evrak birlikte takdim kılınmıştır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktazasının ifasına delâletle
rini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
''-•'• " . , ^ Esat Budakoğlu 

Devre: XI 
İçtima: 2 



Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 2/263 

Karar No. 70 

9 . II . 1959 

Yüksek Beisliğe 

İş yerinde çalıştırdığı amelelerin ücretlerini 
vaktinde vermemek suretiyle iş Kanununa mu
halefetten dolayı suçlu sanılan Balıkesir Mebusu 
Fuat Onat'm teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâletin 6/2 -1646 sayı ve 14 . V I I . 1958 
tarihli tezkeresi ile ilişiği dosya Muhtelit Encü
menimize havale edilmekle bu baptaki dosyanın 
tetkiki ve neticeye göre mazbatasının yazılması 
için Dahilî Nizamnamenin 178 nci maddesi ge
reğince kur'a "suretiyle ayrılan İhzari Encümene 
tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nci ve Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 180 nci maddeleri muvacehesinde mu
maileyh mebusa isnadolunan fiilin takibi lü
zumuna kanaat getirilemediğinden takip ve mu
hakemenin devre sonuna talikine ittifakla ka
rar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden 

mürekkep Muhtelit Encümen Reisi 
Aydın 

C. Ülkü 

Bu M. Muharriri 
. Bursa 

/ / . Bayrı 

Kâtip 
Manisa 

Â. Akın 

Afyon K. 
K. Özçoban 

Aydın 
Ar. Oeveci 

Balıkesir 
V. Asena 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Çanakkale 
S. Sezgin 

imzada bulunamadı 

Çorum Denizli Denizli 
M. K. Biberoğlu A. H. Sancar I. Hadımlıoğh-

Erzinean Gaziaııteb îçel 
A. Sağıroğlu A. Şahin M. Dölek 

Kırşehir Konya 
/ / . Çopuroğlu A. F. Ağaoğlu 

Konya Ordu 
/ / . özyörük Z. Kumrulu 

Sakarya Trabzon 

Konya 
T. Kozbek 

Sakarya 
T. Barış 

Uşak 
Ar. Kiriscioğlu S. Z. Ramoğlu ' A. Çalıkoğh-

Uşak 
A. R. Akbıyıkoğlu 

Mardin 
M. A. Arıkan 

Zonguldak 
A. Yurdabayrak 

Maraş 
II. F. Evliya 

(S . Sayısı : 169 ) 



Devr© : 3CI 
tçtima:2 S. S A Y I S I : 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/265) 

T. C. 
Başvekâlet 15 . IX . 1958 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H,No: 6/2-2206 

Müddetlidir. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara'da münteşir Yenigün gazetesinin 16 Ağustos 1958 tarihli nüshasının 3 neü sayfasında 
«Meseleler» köşesinde (Bütçe hakkı) başlığı altında Namık Zeki Aral imzasiyle çıkan yazı, Hüküme
tin mânevi şahsiyetini tahkir ve tezyif mahiyetinde görülerek yazı sahibi ile gazetenin Yazı İşleri Me
sul Müdürü Erdoğan Tokadlı hakkında Ankara Sorgu Hâkimliğince âmme dâvası açıldığı bildirilmiş 
olduğundan bahsile mesullerden gazetenin sahibi Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş hakkında da ta
kibat icra edilebilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gere
ken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alınan 12 . IX . 1958 tarih ve 27568 sayılı tezkere 
sureti ile eklerinin, dizi puslası veçhile, bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

T. C. 
Adliye Vekâleti ' 12 . IX . 1958 

Ceza îş. U. Müdürlüğü 
özel : 27568 özü : Aleyhine suç isnadolunan Burdur Me

busu Fethi Çelikbaş hakkındaki evrakın tak-
Müddetlidir. dim kılındığına dair. 

Yüksek Başvekalete 

Ankara C. Müddeiumumiliğinden alman 5 . IX.. 1958 tarihli ve 1958/52 sayılı yazıda; Anka
ra'da münteşir Yeni Gün gazetesinin 16 Ağustos 1958 tarihli nüshasının 3 ncü sayfasında «Mesele
ler» köşesinde (Bütçe hakkı) başlığı altında Namık Zeki Aral imzasiyle çıkan yazı, Hükümetin 
mânevi şahsiyetini tahkir ve tezyif mahiyetinde görülerek yazı sahibi ile gazetenin Yazı işleri Mesul 
Müdürü Erdoğan Tokadlı haklarında, vekâletimizce verilen takip iznine binaen Ankara Sorgu Hâ
kimliğinde âmme dâvasının açıldığı bildirilmiş ve mesullerden gazetenin sahibi Burdur Mebusu 
Fethi Çelikbaş hakkında da takibat icrası için, mumaileyhin teşriî masuniyetinin ref'i talebedilmiş-
tir. 

Adı geçen müddeiumumilikten gönderilen Yeni Gün gazetesinin mezkûr 16 Ağustos 1958 tarihli 
nüshası ile yazı sahibi ve gazetenin yazı işleri mesul müdürü haklarındaki 5 . IX . 1958 tarihli ta
lepname sureti ve diğer evrak birlikte takdim kılınmış ve Basın Kanununun 35 nci maddesi muci
bince bu hususta âmme dâvasının ikâmesi kısa mehle tâbi bulunmuş olmakla, Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 17 nci maddesi hükmü dairesince muktazasmın ifasına delâletlerini saygılarımla arz ve 
rica ederim. - • . . . . - Adliye Vekili 

W »at Budakofflıı 
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Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/265 

Karar No. 71 

9 . II . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Neşren hakaretten dolayı suçlu sanılan Bur
dur Mebusu Fethi Çelikbaş'm teşriî masuniyeti
nin kaldırılmasına dair Başvekâletin 6/2 - 2206 
sayı ve 15. I X . 1958 tarihli tezkeresi ile ilişiği 
dosya Muhtelit Encümenimize havale edilmekle 
bu baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye göre 
mazbatasının yazılması için Dahilî Nizamname-
nin 178 nci maddesi gereğince kur 'a suretiyle 
ayrılan İhzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizee incelenip görüşüldük
ten sonra isnad olunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nci ve Dahilî »Nizamnamenin 
muaddel 180 nci maddeleri muvacehesinde mu
maileyh mebusa isnadolunan fiilin takibi lü
zumuna kanaat getirilemediğinden takip ve mu
hakemenin devre sonuna talikine ittifakla ka
rar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen Reisi 

Aydın 
C. Ülkü 

Bu M. Muharriri 
Bursa 

Ef. Bayrı, 

Kâtip 
Manisa 
Â. Akın 

Afyon K. 
K. ösçoban 

Aydın 
N. Geveci 

Balıkesir. 
V. Asena 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Çorum 

Çanakkale 
S. Sezgin 

İmzada bulunamadı 

Denizli 
M. K. Biberoğlu A. H. Sancar 

Erzincan 
Â. Sağıroğlu 

Kırşehir " 

Gazianteb 
A. Şahin 

Konya 
H. Çopuroğlu A. F. Ağaoğlu 

Konya 
H. özyörük 

'Sakarya 

Ordu 
Z. Kumrtdu 

Trabzon 

Denizli 
/. Hadımlıoğlu 

İçel 
M. Dölek 

Konya 
T. Kozbek 

Sakarya 
T. Barış 

Uşak 
N. Kirişcioğlu 8. Z. Ramoğlu A. Çalıkoğlu 

Uşak 
A. R. Akbıyıkoğlu 

Mardin 
M. A. Ankan 

Zonguldak 
A. Yurdabayrak 

Maraş 
H. F. Evliya 

( S . Sayısı : 170) 
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Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/266) 

T . C. * :••'.::*?**:->••. • - . . - • 

Başvekâlet ' '•• '••'•'' ""• r ^ : " \ ' 20.IX. 1958 
Zat ve Yazı İsleri Umum Müdürlüğü 

' H. No: 6/2-2243 

Müddetlidir. 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara'da münteşir Yeni Gün gazetesinin 27 . VII . 1958 tarihli nüshasının 1 nci sayfasında 
sekiz sütun üzerinde manşet halinde «Hürriyet Partisi dün akşam bir tebliğ yayınladı» başlığı altın
daki yazının Büyük Millet Meclisi aleyhine, 

Aynı gazetenin 1 nci sayfasında başlayıp 5 nci sayfasında devam eden «Cumhuriyetçi Millet 
Partisinin görüşü» başlıklı yazının da, Hükümet ve resmî sıfatı haiz Devlet ve Hükümet adamları 
kasdedilerek, resmî bir teşekkül ve merci aleyhine, 

Vatandaşları tahrik edici neşriyat mahiyetinde görülerek gazetenin yazı işleri mesul müdürü Er
doğan Tokatlı hakkında âmme dâvası açıldığından bahsile mesullerden gazetenin sahibi Burdur Me
busu Fethi Çelikbaş hakkında da takibat icra edilebilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 ncj 
maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 16 . IX . 1958 
tarih ve 27817 sayılı tezkere sureti ile eklerinin, dizi pusulası veçhile, bağlı olarak sunulduğunu 
saygılarımla arz ederim. Başvekil 

A. Menderes 

T. C. 
Adliye Vekâleti 16 . IX . 1958 

Ceza İş. 77. Müdürlüğü 
özel : 27817 özü : Aleyhine suç isnadolunan Burdur Me

busu Fethi Çelikbaş hakkındaki evrakın tak-
Müddetlidir. dim kılındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete 

Ankara C. Müddeiumumiliğinden alman 8 . IX . 1958 tarihli yazıda; 
1. Ankara'da münteşir Yeni Gün gazetesinin 27 Temmuz 1958 tarihli nüshasının 1 nci sayfasın

da sekiz sütun üzerinde manşet halinde «Hürriyet Partisi dün akşam bir tebliğ yayınladı» başlığı 
altında intişar eden Hürriyet Partisi tebliğinin (....Anayasanın müdafaasını bütün vatandaşların 
vazifesi sayıyoruz.) cümlesi ile, Meclis Heyeti Umumiyesinin Anayasayı koruyamadığına işaret 
edilerek mezkûr heyet aleyhine, 

2. Aynı gazetenin İn ci sayfasında başlayıp 5 nci sayfasında devam eden «Cumhuriyetçi Millet 
Partisinin görüşü» başlıklı yazının, Osman Bölükbaşı'nın beyanatmı ihtiva eden kısmmda yazılı 
(...Millî birliğe en çok muhtacolduğumuz bu nazik günlerde iktidarın, murakabe istemiyen ve keyfî 
hareketlerinden kaçmmıyan dar ve partizan bir zihniyetin her şeyin üstünde tuttuğu hüzün ve 
endişe ile görülür. Böyle bir zihniyet milletlere neye mal olduğunu iktidar liderlerinin hâlâ kavra
yamadıkları anlaşılmaktadır.) cümlesiyle de, murakabe istemiyen, keyfî hareketlerden kaçmmıyan 
dar ve partizan bir zihniyeti her şeyin üstünde tutan iktidar tavsifleriyle Hükümet ve böyle bir 



zihniyetin milletlere neye mal olduğunu kavrıyamıyan iktidar liderleri tabiriyle de resmî sıfatı 
haiz Devlet ve Hükümet adamları kastedilerek resmî bir teşekkül ve merci aleyhine, 

Vatandaşları tahrik edici neşriyat mahiyetinde görülerek gazetenin yazı işleri mesul müdürü 
Erdoğan Tokatlı hakkında 6334 sayılı Kanunun, 6732 sayılı Kanunla muaddel 3 ncü maddesi hük
müne tevfikan âmme dâvasının açıldığı bildirilmiş ve mesullerden gazetenin sahibi Burdur Me
busu Fethi Çelikbaş hakkında da. takibat icrası için mumaileyhin, teşriî masuniyetinin ref i taleb-
edilmiştir. 

Adı gecen müddeiumumilikten gönderilen Yeni Gün gazetesinin mezkûr 27 Temmuz 1958 tarihli 
nüshası ile Yazı İşleri Mesul Müdürü hakkındaki 8 . IX . 1958 tarihli iddianame sureti ve diğer 
evrak birlikte takdim kılınmış ve Basın Kanununun 35 nci maddesi mucibince bu hususta âmme 
dâvasının ikamesi kısa mehle tâbi bulunmuş olmakla, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi 
hükmü dairesinde muktazasmm ifasına delâletlerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
Emd Budakoğhı 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/266 
Karar No. 72 

Yüksek 
Neşren hakaretten dolayı suçlu sanılan Bur

dur Mebusu Fethi Çelikbaş'm teşriî masuniye
tinin kaldırılmasına dair Başvekâletin 6/2 - 2243 
sayı ve 20 . IX . 1958 tarihli tezkeresi ile ilişiği 
dosya Muhtelit Encümenimize havale edilmek
le bu baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye gö
re, mazbatasının yazılması için Dahili Nizam
namenin 178 nci maddesi gereğince kur'a su
retiyle ayrılan İhzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nci ve Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 180 nci maddeleri muvacehesinde mu
maileyh mebusa isriadolunan fiilin takibi lü
zumuna kanaat getirilemediğinden takip ve mu
hakemenin devre sonuna talikine ittifakla ka
rar verildi. 
. Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
'"4-dliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden 

mürekkep Muhtelit Encümen Reisi 
. . . . . Aydın 

• •' :"":. ' \ '. C. Ülkü-

9 . II . 1959 

Reisliğe 
Bu M. Muharriri 

Bursa 
H. Bayrı 

Kâtip 
Manisa 

Â. Akın 
Afyon K. 

K. özçoban 
Aydın 

İV. Geveci 
Balıkesir 
V. Asena 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Çanakkale 
S. Sezgin 

îmzada bulunamadı 

Çorum 
M. K. Biberoğlu 

Erzincan 
Â. Sağıroğlu 

Kırşehir 
H. Çopuroğlu 

Konya 
H. özyörük 

Sakarya 
N. Kirişcioğlu 

Uşak 
A. R. Akbıyıköğlu 

Mardin 
M. A. Arıkan 

Denizli 
A. H. Sancar 

Gazianteb 
A. Şahin 

Konya 
A.F. Ağaoğlu 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Trabzon 
8. Z. Ramoğlu 

Denizli 
/. Hadımlıoğlu 

tçei 
M. Dölek 

Konya 
T. Kozbek 
Sakarya 
T. Barış 

Uşak 
A. Çalıkoğlu 

Zonguldak 
A. Yurdabayrak 

Maraş 
E. F. Evliya, 
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Devre: XX 
içtima: 2 S. S A Y I S I : 

Burdur Mebusu Fethi Çelikhaş'm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi vâ Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden Mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/267) 

T. C. 
BajvekâUt âS'.TII,i957 

Zat ve Yazı İsleri Umum Müdürlüğü 
H. No: 6/2-1754 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reislisine 

Kız koleji öğrencilerinden bir grupun bayram tatilinde Kütahya'ya giderek orada yermek iste
dikleri bir temsilin valilikçe men edilmesi münasebetiyle Yeni Gün gazetesinin 7 . V .1958 tarihli 
nüshasının 1 ve 5 nci sayfalarında «Arada Sırada» sütununda «Hayat Bilgisi Dersi» başlığı altında 
Yeni Gün müstear adı ile Cihad Baban tarafından yazılan makaledeki bâzı cümleler ile Kütahya Va
lisi Fahrettin Gömülü'yü küçük düşürücü ve mumaileyhe hakareti tazammun eden neşriyattan dolayı 
yazı sahibi Cihad Baban ile mezkûr gazetenin neşriyatını fiilen idare eden Erdoğan Tokatlı hakların
da âmme dâvası açıldığından bahsile gazetenin sahibi Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş hakkında da 
takibat yapılabilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine tevfikan gereken karar ve
rilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 17 . V I I . 1958 tarih ve 21922 sayılı tezkere sureti ile ekle
rinin, dizi pusulası veçhile, bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

T. C. 
Adliye VekâhH 17 . 7/7 . 1958 

Ceza îş. 77. Müdürlüğü 
özel : 21922 

özü : Aleyhine suç isnadolunan Burdur Mebu-
' su Fethi Çelikbaş hakkında. 

Yüksek Başvekâlete 

Kız koleji öğrencilerinden bir grupun bayram tatilinde Kütahya'ya giderek orada vermek iste
dikleri bir temsilin valilikçe menedilmesi münasebetiyle Yeni Gün gazetesinin 7 . V . 1958 tarihli 
nüshasında 1 ve 5 nci sayfalarında «Arada sırada» sütununda «Hayat Bilgisi Dersi» başlığı altında 
Yeni Gün müstear adı ile Cihad Baban tarafından yazılan makaledeki «İktisadi ve içtimai doktrin
lere vukufu çok şüpheli, edebi kültürü bu işleri anlıyacak seviyede olmıyan vali re'sen hareket ede
rek hüküm vermiş.. Ne hakla.. Ne sıfatla..» cümleleri ile Kütahya Valisi Fahrettin Gömülü'yü kü
çük düşürücü ve mumaileyhe hareketi tazâmraurî eden neşriyattan dolayı suçu vücuda getiren ya
zıyı yazan Cihad Baban ile mezkûr gazetenin neşriyatını fiilen idare eden Erdoğan Tokatlı hakla
rında 6334 sayılı Kanunun 6732 sayılı Kanun ile muaddel 1 nci maddesinin 5 nci bendi delaletiyle 
2 nci fıkrası gereğince âmme dâvası açıldığı, gazete sahibi Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş hak
kında takibat yapılmak üzere mumaileyhin teşriî masuniyetinin ref'i talebi ile Ankara C. Müddei
umumiliğinden gönderilen evrak suretleri birlikte takdim kılınmıştır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktazasmın ifasına delâletle
rini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
Esai Budakoğlu 
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Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/267 
Karar No. 73 

9 . II . 1959 

Yüksek Eeisliğe 

Neşren hakaretten dolayı suçlu sanılan Bur
dur Mebusu Fethi Çelikbaş'm teşriî masuniye
tinin kaldırılmalına dair Başvekâletin 6/2 -1754 
sayı ve 25. VII. 1957 tarihli tezkeresi ile ilişi
ği dosya Muhtelit Encümenimize havale edil
mekle bu baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye 
göre mazbatasının yazılması için Dahilî Nizam
namenin 178 nci maddesi gereğince kur'a su
retiyle ayrılan îhzari Encümene tevdi edil
mişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nci ve Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 180 nci maddeleri muvacehesinde mu
maileyh mebusa isnadolunan fiilin takibi lü
zumuna kanaat getirilemediğinden takip ve mu
hakemenin devre sonuna talikine ittifakla ka
rar yerildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Eeisliğe sunulur. 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden 

mürekkep Muhtelit Encümen Reisi 
Aydın 

C. Ülkü 

Bu M. Muharriri Kâtip 
Bursa Manisa 

//. Bayrı Â. Akın 
Afyon K. Aydın Balıkesir 

K. özçoban N. Geveci V. Asena 
Bursa Çanakkale 

M. Erkuyumcu S. Sezgin 
İmzada bulunamadı 

Çorum Denizli Denizli 
M. K. Biberoğlu A. H. Sancar /. ffadımlıoğlu 

Erzincan Gazianteb îçel 
A. Sağıroğlu A. Şahin M. Dölek 

Kırşehir Konya Konya 
H. Çopuroğlu A. F. Ağaoğlu T. Kozbek 

Konya Ordu Sakarya 
H. özyörük Z. Kumrulu T. Barış 

Sakarya Trabzon Uşak 
N. Kirişcioğlu 8. Z. Ramoğlu A. Çalıkoğlu 

Uşak 
A. R. Akbıyıkoğlu 

Mardin 
M. A. Arıkan 

Zonguldak 
A. Yurdabayrak 

Maraş 
fi. F. Evliya 

( S. Sayısı: 172 ) 



içtima: 2 S. S A Y I S I : | / O 
* 

Diyarbakır Mebusu Nuri Onur'un teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/269) 

T. C. 
Başvekâlet ' 27. VI. 1958 

Zat ve Yazı İğleri Umum Müdürlüğü 
H. No: 6/2-1572 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Diyarbakır Belediye Reisi bulunduğu sırada, arsa satışlarında ve sair işlerde memuriyet vazifesini 
ihmal ve suiistimal ettiği iddia olunan ve halen Diyarbakır Mebusu bulunan Nuri Onur hakkında Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine tevfikan gereken karar verilmek üzere Dahiliye Ve
kâletinden alman 21 . VI . 1958 tarih ve 82 -189/217 sayılı tezkere ile Devlet Şûrası İkinci Daire 
kararı suretleri ve dizi puslası veçhile 38 parça ekinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 21 . VI . 1958 
Hukuk Müşavirliği 
Sayı: 82 -189/217 

Özü : Diyarbakır eski Belediye Reisi ve halen 
Diyarbakır Mebusu Nuri Onur hakkında. 

Başvekalet Yüksek Makamına 

Diyarbakır Belediye Reisi bulunduğu sırada, arsa satışlarında ve sair ^ işlerde memuriyet vazi
fesini ihmal ve suiistimal ettiği iddia olunan ve halen Diyarbakır Mebusu bulunan Nuri Onur 
hakkında Devlet Şûrası İkinci Dairesince müttehaz 20 . I . 1958 tarih ve 1268/117 sayılı Kararın 
tasdikli bir nüshası ile, mumaileyhe ait Mülkiye Müfettişliğince ana dosyadan tefrik edilmek sure
tiyle tanzim kılman 6 . VI . 1958 gün ve 64 sayılı rapor 38 parça eki ile birlikte sunulmuştur. 

Mumaileyh hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine göre muamele ifasına yük
sek müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 



Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatan 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 9 . II . 1959 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit. Encümen 
Esas No. 3/269 
Karar No. 74 

Yüksek Reisliğe 

Belediye Reisi iken memuriyet vazifesini ih
mal ve suiistimal ettiğinden dolayı suçlu sanı
lan Diyarbakır Mebusu Nuri Onur'un teşriî ma
suniyetinin kaldıdılmasına dair Başvekâletin 
6/2-1572 sayı ve 27 . VI. 1958 tarihli tezkeresi 
•ile ilişiği -dosya Muhtelit Encümenimize (havale 
edilmekle bu baptaki dosyanın tetkiki ve neti
ceye göre mazbatasının yazılması için Dalhilî 
Nizamnamenin 178 nci maddesi gereğince <kur'a 
suretiyle ayrılan İhzari Encümene tevdi edil
mişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra isnad olunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka-
nuiramm 12 ve 27 nci ve Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 180 nci maddeleri muvacehesinde mu
maileyh mebusa isnadolunan fiilin takibi lü
zumuna kanaat getirilemediğinden takip ve mu
hakemenin devre sonuna talikine ittifakla ka
rar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen Reisi 

Aydın 
a ülkü 

'" *9****"""w^*^KP^w^ff^**'" 

Bu M. Muharriri 
Bursa 

H. Bayn 

Kâtip 
Manisa 

Â. Akın 

Afyon K. 
K, özçoban 

Aydın 
N. Geveci 

Balıkesir 
V. Asena 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Çanakkale 
S. Sezgin 

imzada bulunamadı 

Çorum 
M. K. Biber oğlu 

Erzincan 
Â. Sağıroğlu 

Kırşehir 
H. Çopuroğlu 

Konya 
H. özyörük 

Sakarya 

Denizli 
A. H. Sancar 

Gazianteb 
A. Şahin 

Konya 
A.F. Ağaoğlu 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Trabzon 
N. Kirişcioğlu 8. Z. Ramoğlu 

Denizli 
/. Hadımlıoğlu 

îçel 
• M. Dölek 

Konya 
T, Kozbek 

'i 
Sakarya 
T. Barış 

Uşak 
A. Çahkoğlu 

Uşak 
A. R. Akbıyıkoğlu 

Mardin 
M. A. Arikan 

Zonguldak 
A. Yurddbayrak 

Maraş 
ff. F. Evliya^ 
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S. SAYISI : 174 
Edirne Mebusu Sabahattin Parsoy'un teşriî masuniyetinin kaldnlması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/270) 

T. C. 
Başvekâlet 13. X. 1958 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No: 6/2 - 2430 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhtelif suretlerle vazifeyi suiistimal etmekten dolayı suçlu sanılan Edirne eski Belediye Reisi 
Rıza Ataktürk ve arkadaşlarının suç ortaklarından olup 1957 seçimlerinde Edirne Mebusu seçilen eski 
Belediye Reisi Sabahattin Parsoy hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine tevfikan 
gereken karar verilmek üzere Dahiliye Vekâletinden alman 1 . X . 1958 tarih ve 82-189/293 sayılı 
tezkere ile Devlet Şûrası İkinci Daire Kararı suretleri ve dizi pusulası veçhile 2$0 parçadan ibaret 
soruşturma dosyasının bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 1 . X . 1958 
Hukuk Müşavirliği 
Sayı: 82-189/293 

özü : Edirne eski Belediye Reisi ve halen Edir
ne Mebusu Sabahattin Parsoy hakkında. 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Muhtelif suretlerle vazifeyi suiistimal etmekten dolayı suçlu sanılan Edirne eski Belediye Reisi 
Rıza Ataktürk ve arkadaşlannın suç ortaklarından olup, 1957 de yapılan seçimler sonunda, Edirne 
Mebusu seçilen eski Belediye Reisi Sabahattin Parsoy hakkında Devlet Şûrası 2 nci Dairesince ve
rilen 5 . VII . 1958 tarih ve E. 3566, K: 1442 sayılı Kararın tasdikli bir nüshası ile bu husustaki 
280 parçadan ibaret soruşturma dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Karar veçhile adı geçen mebus hakkında Teşkilâtı Esasiye JKanununun 17 nci maddesine göre mu
amele ifasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Dahiliye Vekili 
İh. N<m%k Gedik 

Devre: XI 
îştima: 2 



Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/270 

Karar No. 75 

9 . II . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Belediye Reisi iken vazifeyi suiistimalden 
dolayı suçlu sanılan Edirne Mebusu Sabahattin 
Parsoy'un teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair Başvekâletin 6/2-2430 sayı ve 13 . X . 1958 
tarihli tezkeresi ile ilişiği dosya Muhtelit Encü
menimize havale edilmekle 'bu 'baptaki dosyanın 
'tetkiki ve neticeye göre mazbatasının yazılması 
için Dahilî Nizamnamenin 178 nci maddesi gere
ğince kur'a suretiyle ayrılan İhzari Encümene 
tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nci ve Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 180 nci maddeleri muvacehesinde mu
maileyh mebusa isnadolunan fiilin takibi lü
zumuna kanaat getirilemediğinden takip ve mu
hakemenin devre. sonuna talikine ittifakla ka
rar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen Reisi 

Aydın 
C. Ülkü 

Bu M. Muharriri 
Bursa 

H. Bayrı 
Afyon K. 

K. özçoban 
Bursa 

M. Erkuyumcu 

Kâtip 
Manisa 

Â. Akın 
Aydın 

N. Geveci 
Balıkesir 
V. Asma 

Çanakkale 
S. Sezgin 

İmzada bulunamadı 
Çorum 

M. K. Biber oğlu 

Erzincan 
Â. Sağıroğlu 

Kırşehir 
H. Çopuroğlu 

Konya 
H. özyörük 

Sakarya 

Denizli 
A. H. Sancar 

Gazianteb 
A. Şahin 

Konya 
A. F. Ağaoğlu 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Trabzon 
N. Kirişcioğlu S. Z. Ramoğlu 

Denizli 
t. HadımUoğltt 

İçel 
M. Dölek 

Konya 
T. Kozbek 

Sakarya 
T. Barış 

Uşak 
A. Çalıkoğlu 

Uşak 
A. R. Akbıyıkoğlu 

Mardin 
M. A. Arıkan 

Zonguldak 
A. Yurdabayrak 

Maraş 
H. F. Evliya 

» • - « 

(S. Sayısı: 174) 



S. SAYISI : 175 

İzmir Mebusu Selâhattin Akçiçek'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkmda Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/274) 

T. C. 
Başvekâlet 27. VI. 1958 

Zat ve Yazı İğleri Umum Müdürlüğü 
H. No: 6/2-1571 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yugoslav Trudbenik inşaat Müessesesine mukavelename hilâfına döviz tahsis ettirilmesi ve bu dö
vizle gelen malların satılması konusu ile alâkalı olarak, İzmir Belediyesi ile mezkûr firma arasındaki 
münasebetlerin tetkik ve tahkiki neticesinde, tanzim edilen 23 . V . 1958 tarih ve 38 sayılı rapora 
göre; belediyenin alâkalı dairelerince lüzum gösterilmeden 2 316 664 Türk lirası karşılığında 4 aded 
döviz tahsis talepnamesi tanzim ve imza ederek Maliye Vekâletine gönderen ve inşaatı bitmiş binalar 
için malzeme ithaline ve bu malzemenin başka yerlere satılmasına sebebiyet verdiği anlaşılan îzmir 
eski Belediye Reisi ve halen İzmir Mebusu Dr. Selâhattin Akçiçek hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 17 nci maddesine tevfikan gereken karar verilmek üzere Dahiliye Vekâletinden alman 16.VI. 1958 
tarih ve 82 -189/204 sayılı tezkere sureti ile 38 sayılı rapor ve dizi puslası veçhile 25 ekinin bağ
lı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

T. C. 
Dahiliye Vekaleti 16 . VI . 1958 
Hukuk Müşavirliği 
Sayı: 82 -189/204 özü : İzmir Belediye eski Reisi ve halen İzmir 

Mebusu Dr. Salâhattin Akçiçek hakkında. 

Başvekalet Yüksek Makamına 

Yugoslav Trudbenik İnşaat Müessesesine mukavelename hilâfına döviz tahsis ettirilmesi ve bu 
dövizle gelen malların satılması konusiyle alâkalı olarak, İzmir Belediyesi ile mezkûr firma arasın
daki münasebetlerin Mülkiye Müfettişliğince incelenmesi lüzumuna mütedair Maliye Vekâletinden 
alınan 28 . I . 1958 tarih ve 14 sayılı bir yazı üzerine; keyfiyetin mahallinde tetkik ve tahkikine 
memur edilen Mülkiye Müfettişi Lûtfi Uraz iarafından tanzim edilen 23 . V . 1958 gün ve 38 sayılı 
rapor 25 eki ile birlikte sunulmuştur. 

Bu rapora göre; belediyenin alâkalı dairelerince lüzum gösterilmeden 2 316 664 Türk lirası kar
şılığında 4 aded döviz tahsis talepnamesi tanzim ve imza ederek Maliye Vekâletine gönderen ve 
inşaatı bitmiş binalar için malzeme ithaline ve bu malzemenin başka yerlere satılmasına sebebiyet 
verdiği anlaşılan İzmir eski Belediye Reisi ve halen İzmir Mebusu Dr. Salâhattin Akçiçek hakkın
da Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine göre muamele ifasına yüksek müsaadelerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

Dahiliye Vekili 
Dr, Namık Gedik 

Devre : XI 
İçtima : 2 



Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/274 
Karar No. 76 

9 . II . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Belediye /reisi bulunduğu sırada görevini kö
tüye kulanmaktan dolayı suçlu sanılan izmir 
Mebusu Selâhattin Akçiçek'in teşriî masuniyeti
nin kaldırılmasına dair Başvekâletin 6/2 -1571 
sayı ve 27. VI . 1958 tarihli tezkeresi ile ilişiği 
dosya Muhtelit Encümenimize havale edilmekle 
bu baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye göre 
mazbatasının yazılması için Dahilî Nizamname
nin 178 nci maddesi gereğince kur'a suretiyle 
ayrılan ihzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nci ve Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 180 nci maddeleri muvacehesinde mu
maileyh mebusa isnadolunan fiilin takibi lü
zumuna kanaat getirilemediğinden takip ve mu
hakemenin devre sonuna talikine ittifakla ka
rar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen Reisi 

Aydın 
c.dım 

Bu M. Muharriri 
Bursa 

H. Bayrı 

Kâtip 
Manisa 

Â. Akın 

Afyon K. 
K. özçooan 

Aydın 
N. Oeveci 

Balıkesir 
V. Asena 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Çanakkale 
S. Sezgin 

imzada bulunamadı 

Çorum 
M. K. Biber oğlu 

Erzincan 
Â. Sağıroğlu 

Kırşehir 
H. Çopuroğlu 

Konya 
H. özyörük 

i 

Sakarya 

Denizli 
A. H. Sancar 

Gazianteb 
A. Şahin 

Konya 
A. F. Ağaoğlu 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Trabzon 

Denizli 
/. Hadımlıoğlu 

içel 
M. Dölek 

Konya 
T. Kozbek 

Sakarya 
T. Barı$ 

Uşak 
N. Kirişcioğlu 8. Z. Ramoğlu A. Çalıkoğlu 

Uşak 
A. E. Akbıyıkoğlu 

Mardin 
M. A. Ankan 

Zonguldak 
A. Yurdabayrak 

Maraş 
E. F. Evliya 

*>&<i 

(S. Sayısı: 175) 



S. SAYISI : 176 
Tokad Mebusu Bekir Şeyhoğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldrılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/278) 

T. C. 
Başvekalet 

Zat ve Yazı İğleri Umum Müdürlüğü 
H. No: 6/2-1753 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhtelif suretlerle memuriyet vazifelerini ihmal ve suiistimal ettikleri iddia olunanlardan 1957 
seçimlerinde Tokad'dan mebus seçilmiş bulunan Turhal Belediye eski Reisi Bekir Şeyhoğlu hakkında 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine tevfikan gereken karar verilmek üzere Dahiliye Ve
kâletinden alman 17 . VII . 1958 tarih ve 82/189/239 sayılı tezkere sureti ile 24 . V . 1958 tarihli 
fezleke ve müstenidatı dizi puslasma göre 307 parça evrakı havi iki dosyanın bağlı olarak sunulduğu
nu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

17 . VII . 1958 

özü : Turhal Belediye eski Reisi ve halen To
kad Mebusu Bekir Şeyhoğlu hakkında. 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Muhtelif suretlerle memuriyet vazifelerini ihmal ve suiistimal ettikleri iddia olunan Turhal Bele
diye eski Reisi Bekir Şeyhoğlu ve arkadaşları hakkında Kaymakamlık marifetiyle yapılan soruştur
ma sonu tanzim kılman 24 . V . 1958 tarihli fezleke ve müstenidatı dizi puslasma göre 307 parça 
«vrakı havi tahkikat dosyası iki takım halinde ilişik olarak sunulmuştur. 

1957 seçimlerinde Tokad'dan mebus seçilmiş bulunan adı geçen belediye eski reisi Bekir Şeyh
oğlu hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine göre muamele ifasma yüksek mü
saadelerinizi saygı ile arz ederim. 

t Dahiliye Vekili 
' . ' ' ' . / ?c Vr. 'Namık Gıdık 

Dem: XI 
İçtima: 2 

25 . VII. 1958 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: 82 -189/239 



Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/278 

Karar No, 77 

10 . II . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Belediye reisi iken muhtelif suretlerle memu
riyet vazifesini ihmal ve suiistimal ettiğinden 
dolayı suçlu sanılan Tokad Mebusu Bekir Şeylı-
oğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırılmasına da
ir Başvekâletin 6/2-1753 sayı ve 25 . VII . 1958 
tarihli tezkeresi ile ilişiği dosya Muhtelit Encü
menimize havale edilmekle bu baptaki dosyanın 
tetkiki ve neticeye göre mazbatasının yazılması 
için Dahilî Nizamnamenin 178 nci maddesi ge
reğince-kur'a suretiyle ayrılan İhzari Encümene 
tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nci ve Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 180 nci maddeleri muvacehesinde mu
maileyh mebusa isnadolunan fiilin takibi lü
zumuna kanaat getirilemediğinden takip ve mu
hakemenin devre sonuna talikine ittifakla ka
rar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen Reisi 

Aydın 
C. Ülkü 

Bu M. Muharriri 
Bursa 

H. Bayrı 

Kâtip 
Manisa 

Â. Akın 

Afyon K. 
K. öz çoban 

Aydın 
İV. Geveci 

Balıkesir 
V. Asena 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Çanakkale 
S. Sezgin 

îmzada bulunamadı 

Çorum 
M. K. Biheroğlu 

Erzincan 
A. S ağır oğlu 

Kırşehir 
//. Çopuroğlu 

Konya 
//. özyörük 

Sakarya 

Denizli 
A. H. Sancar 

Gaz i a D t eh 
A. Şahin 

Konya 
.4. F. Ağaoğlu 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Trabzon 
N. Kirişcioğlu S. Z. Bamoğlu 

Denizli 
/. Hadımhoğlu 

içel 
M. Dölek 

Konya 
T. Kozbek 

Sakarya 
T. Barış 

Uşak 
A. Çalıkoğlu 

Uşak 
A. R, Akbıyıkoğhı 

Mardin 
M. A. Artkan 

Zonguldak 
A. Yurdabayrak 

Maraş 
H. F. Evliya 

(S . Sayısı: 176) 



S. SAYISI : 177 
Tokad Mebusu Beldr Şeyhoğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldrılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası ( 3/279) 

T. C. 
Başvekalet ' " " 25. VII. 1958 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No: 6/2 -1752 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Belediyeden inşaat ruhsatı almaksızın bâzı şahıslar tarafından gecekondu şeklinde yapılan binala
rın yıkılmasına dair muhtelif tarihlerde belediye encümenince verilen kararları tatbik ve icra etme
mek suretiyle vazifesini ihmal etmekten maznun olup Tokad Asliye Ceza Mahkemesinde muhakeme 
yapılmakta iken mebus seçildiği anlaşılan Turhal Belediye Reisi Bekir Şeyhoğlu hakkındaki duruş
maya devam edilebilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine tevfikan gereken karar 
verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 17 . VII . 1958 tarih ve 21923 sayılı tezkere suretiyle 
eki dâva dosyasının dizi puslası veçhile bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
,i. Menderes' 

TC. 
Adliye VekâUti 17 . VII . 1958 

Cem İş. U. Müdürlüğü 
özel : 21923 özü : Aleyhine suç isnadolunan Tokad Mebusu 

Bekir Şeyhoğlu hakkındaki dosyanın takdim 
kılındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete 

Belediyeden inşaat ruhsatı almaksızın bâzı şahıslar tarafından gece kondu şeklinde yapılan bi
naların yıkılmasına dair muhtelif tarihlerde Belediye Encümenince verilen kararları tatbik ve icra 
etmemek suretiyle vazifesini ihmalden maznun Turhal Belediye Reisi Bekir Şeyhoğlu hakkında 
Tokad Vilâyeti İdare Heyetince Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesine tevfikan verilip Devlet 
Şûrası 2 nci Dairesince itirazen tetkik ve tasdik edilmiş bulunan son tahkikatın açılması kararma 
müsteniden Tokad Asliye Ceza Mahkemesinde muhakeme yapılmakta iken mebus seçildiği anlaşüan 
ve bu sebeple duruşmasının tatiline karar verilmiş olan maznuna ait muhakemeye devam edilebil
mek üzere mumaileyhin teşriî masuniyetinin ref'i talebiyle Tokad C. Müddeiumumiliğinden gönde
rilen dâva dosyası birlikte takdim kılınmıştır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktazasmın ifasma delâletle
rini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
Esat Budakoğlu 

Devre: Xî 
İçtima: 2 



Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
A$liye ve Teşkilâtı Esasiye 10 , II . 1959 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/279 
Karar No. 78 

Yüksek Reisliğe 

Belediye Reisi iken vazifesini ihmalden do
layı suçlu sanılan Tokad Mebusu Bekir Şeyh-
oğlun'un teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
Başvekâletin 6/2-1752 sayı ve 25. VII . 1958 
tarihli tezkeresi ile ilişiği dosya Muhtelit En
cümenimize havale edilmekle bu baptaki dos
yanın tetkiki ve neticeye göre mazbatasının ya
zılması için Dahilî Nizamnamenin 178 nci mad
desi gereğince kur'a suretiyle ayni an ihzari 
Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra isnad olunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nci ve Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 180 nci maddeleri muvacehesinde mu
maileyh ^mebusa isnadolunan fiilin takibi lü
zumuna kanaat getirilemediğinden takip ve mu
hakemenin devre sonuna talikine ittifakla ka
rar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden 

mürekkep Muhtelit Encümen Reisi 
Aydın 

C. Ülkü 

Bu M. Muharriri Kâtip 
Bursa Manisa 

H. Bayrı Â. Akın 
Afyon K. Aydın Balıkesir 

K. özçoban N. Geveci V. Asena 

Bursa Çanakkale 
M. Erkuyumcu S. Sezgin 

imzada bulunamadı 

Çorum. 
M. K. Biber oğlu 

Erzincan 
Â. S ağır oğlu 

Kırşehir 
H. Çopuroğlu 

Konya 
H. özyörük 

Sakarya 
N. Kirişcioğlu 

Denizli 
A. H. Sancar 

Gazianteb 
A. Şahin 

Konya 
A.F. Ağaoğlu 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Trabzon 
S. Z, Ramoğlu 

Denizli, 
/. Hadımlıoğlu 

içel 
M. Dölek 

Konya 
T. Kozbek 

Sakarya 
T. Barış 

Uşak 
A. Çalikoğlu 

Uşak Zonguldak 
A, R. Akbıyıkoğlu A, Yurdabayrak 

Mardin Maraş 
M. A. Ankan E. F. Evliya 

(Ö. Sayısı:!??) 



Devre: XI 
İçtimâ: 2 S. S A Y I S I J 

Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/280) 

T. C. 
Başvekâlet 18 .X. 1958 

Zat ve Yazı işleri Umum Müdürlüğü 
H. No: 6/2-2436 

Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Reisliğine 

14 . IV . 1954 tarihinde Şalpazarı'nda Demokrat Parti Mebusu Adayı sıf atiyle yaptığı konuşma
da (Halk Partisi zamanında camilerde ezan okutturulmazdı, şimdi serbest olarak camilerde ezan oku
nuyor.) tarzında siyasi nüfuz temini maksadiyle dince mukaddes tanılan şeyleri alet ederek propagan
da yaptığı ihbar olunan Trabzon Mebusu Sabri Dilek hakkında takibat yapılabümesi için Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 17 nci maddesine göre gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alı
nan 7 . X . 1958 tarih ve 29884 sayılı tezkere suretiyle eklerinin, dizi puslası veçhile, bağlı olarak 
sunulduğunu saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

T. C. 
Adliye Vekâleti 7 . X . 1958 

Ceea İş. V. Müdürlüğü 
özel : 29884 özü : Aleyhine suç isnadolunan Trabzon Me

busu Sabri Dilek hakkındaki evrakın takdim 
kılındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete 

14 . TV . 1954 tarihinde Şalpazarı'nda Demokrat Parti Mebus adayı sıf atiyle yaptığı konuşma
da (Halk Partisi zamanında camilerde ezan okutturulmazdı, şimdi serbest olarak camilerde ezan 
okunuyor) tarzında siyasi nüfuz temini maksadiyle dirice mukaddes tanınan şeyleri alet ederek pro
paganda yaptığı ihbar olunan Trabzon Mebusu Sabri Dilek hakkında Vicdan ve toplanma hürriye
tinin korunması hakkındaki 6187 sayılı Kanunun 1 nci maddesine tevfikan takibat icrası için mu
maileyhin teşriî masuniyetinin ref'i, Vakfıkebir C. Müddeiumumiliğinin işarına atfen Trabzon C. 
Müddeiumumiliğinden istenmiştir. 

Adı geçen müddeiumumilikten gönderilen mezkûr hâdiseye ait hazırlık tahkikatı evrakı birlikte 
takdim kılınmış olmakla, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktaza-
sının ifasına delâletlerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
Emi BudakoğİAi 

178 



Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 10 . 11 . 1959 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/280 
Karar No. 79 

Yüksek Reisliğe 

Dini siyasete alet etmekten dolayı suçlu sa
nılan Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in teşriî ma
suniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâletin 
6/2-2436 sayı ve 13 . X . 1958 tarihli tezkeresi 
ile ilişiği dosya Muhtelit Encümenimize havale 
edilmekle bu baptaki dosyanın tetkiki ve ne
ticeye göre mazbatasının yazılması için Dahilî 
Nizamnamenin 178 nci maddesi gereğince kur'a 
suretiyle ayrılan İhzari Encümene tevdi edil
mişti. * 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra isnad olunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nci ve Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 180 nci maddeleri muvacehesinde mu* 
maileyh mebusa isnadolunan fiilin takibi lü
zumuna kanaat getirilemediğinden takip ve mu
hakemenin devre sonuna talikine ittifakla ka
rar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen Reisi 

Aydın 
C. Ülkü 

(S. Sayısı : 178 ) 

Bu M. Muharriri 
Bursa 

//. Bayrı 

Afyon K. 
K. özçohan 

Aydın 
N. Geveci 

Kâtip 
Manisa 

A. Akın 

Balıkesir 
V. Asena 

Bursa Çanakkale 
M. Erkuyumcu S. Sezgin 

İmzada bulunamadı 

Çorum 
M. K. Biber oğlu 

Erzincan 
A. Sağıroğlu 

Kırşehir 
//. Çopuroğlu 

Konya 
H. özyörük 

Denizli 
A. H. Sancar 

Gazianteb 
A. Şahin 

Konya 
A.F. Ağaoğlu 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Denizli 
/. Hadımlıoğlu 

içel 
M. Dölek 

Konya 
T. Kozbek 

Sakarya 
T. Bart§ 

Sakarya Trabzon Uşak 
N. Kirişcioğlu 8. Z. Ramoğlu A. Çalıkoğlu 

Uşak 
A. R. Akbıyıkoğlu 

Mardin 
M. A. Arıkan 

Zonguldak 
A, Yurdabayrak 

Maraş 
H. F. Evliya 



Devre: XI I *f#\ 
îctima:2 S. S A Y I S I : I / S| 

Urfa Mebusu Yaşar Alhas'm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/282) 

T. C. 
Başvekâlet 14 .VII. 1958 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No: 6/2-1645 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstimlâk bedelinin tezyidi hususunda Siverek Belediyesi aleyhine o yer Asliye Hukuk Mahkemesin-, 
de açılan dâvanın 31 . VII . 1957 tarihinde yapılan muhakemesinde bilir kişi istimamdan doğan mü
nakaşa neticesinde celsenin tatilini mütaakıp dâvâlı Siverek Belediyesine izafeten dâvayı takibeden 
Belediye Reisi' Yılmaz Fettahlıgil'e hakaret etmekten ve tabanca _ çekmekten maznun olup 27.X.1957 
tarihinde mebus seçilmiş bulunan Avukat Yaşar Alhas hakkında takibat yapılabilmesi için Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 17 nci maddesine tevfikan gereken karar ve'rilmek üzere Adliye Vekâletinden 
alman 8 . VII . 1958 tarih ve 20450 sayılı tezkere sureti ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu say
gılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

T. C. 
Adliye Vekâleti 8 ?VII . 1958 

Ceza îş. U. Müdürlüğü 
özel : 20450 özü : Aleyhine suç isnadolunan Urfa Mebusu 

Yaşar Alhas hakkında. 

Yüksek Başvekâlete • 

İstimlâk bedelinin tezyidi hususunda Siverek Belediyesi aleyhine o yer Asliye Hukuk Mahke
mesinde açılan dâvanın 31 . VII . 1957 tarihinde yapılan muhakemesinde bilirkişi istimaından do
ğan münakaşa neticesinde celsenin tatilini mütakıp dâvâlı Siverek Belediyesine izafeten dâvayı 
takibeden Belediye Reisi Yılmaz Fettahlıgil'e hakaret etmekten ve tabanca çekmekten maznun olup 
27 . X . 1957 tarihinde mebus seçildiği anlaşıiah davacılar vekili Urfa Barosunda kayıtlı Avukat 
Yaşar Alhas hakkında takibat yapılmak üzere mumaileyhin teşriî masuniyetinin ref'i talebi ile 
Urfa C. Müddeiumumiliğinden 5 . VI . 1958 tarih ve 2136/5 sayılı yazı ile gönderilen evrak birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktazasınm ifasına delâletle
rini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
Esat Budakoğlu 



Adliye ve Teşkilâtı Esasiye Encümenlerindan mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/282 

Karar No. 80 

10 . / / . 195$ 

Yüksek Beisliğe 

Hakaret ve korkutmak maksadiyle silâh 
çekmekten dolayı şııçlu sanılan Urfa Mebusu 
Yaşar Alhas'ın teşriî masuniyetinin kaldırıl
masına dair Başvekâletin 6/2 -1645 sayı ve 
14. VII. 1958 tarihli tezkeresi ile ilişiği dos
ya Muhtelit Encümenimize havale edilmekle 
bu baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye göre 
mazbatasının yazılması için Dahilî Nizamna
menin 178. nci maddesi gereğince kur'a sure
tiyle ayrılan İhzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nci ve Dahilî Nizamnamenin 
mnaddel 180 nci maddeleri muvacehesinde mu
maileyh mebusa isnadolunan fiilin takibi lü
zumuna kanaat getirilemediğinden takip ve mu
hakemenin devre sonuna talikine ittifakla ka
rar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen Reisi 

Aydın 
ö? Ülkü 

Bu M. Muharriri 
Bursa 

E. Bayrı 

Kâtip 
Manisa 
iî. Akm 

Afyon K. 
K. özçoban 

Aydm 
N. Oeveci 

Balıkesir 
V. Asena 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Çanakkale 
S. Sezgin 

imzada bulunamadı 

Çorum 
M. K. Biber oğlu 

Erzincan 
Â. Sağıroğlu 

Kırşehir 
E. Çopuroğlu 

Konya 
E. özyörük 

Sakarya 

Denizli Denizli 
A.E.Sancar t. Eadımlıoğhı 

îçel 
M. Dölek 

Gazianteb 
A. Şahin 

Konya 
A.F. Ağaoğlu 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Trabzon 

Konya 
T. Kozbek 

Sakarya 
T. Barış 

Uşak 
N. Ririşcioğlu 8. Z. Bamoğlu A. Çalıkoğlu 

Uşak 
A. R. Akbıyıkoğlu 

Mardin 
M. A. Ankan 

Zonguldak 
A. Yurddbayrak 

Maraş 
E. F. Evliya 

»«<« 

(S. Sayısı: 170) 



S. SAYISI : 180 
Ankara Mebusu Hasan Tez'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/296) 

T. C. 
Başvekâlet 10 . XI. 1958 

Zat ve Yazı î§leri Umum Müdürlüğü 
H. No. : 6/2 - 2590 

Büyük Millet Meclîsi Yüksek Reisliğine 

16 . VIII . 1958 tarihinde rutubeti fazla gramajı düşük ekmek imal etmek ve satmak suretij'le 
Gıda Maddeleri Nizamnamesine muhalefette bulunduğu ihbar olunan ve sahibi bulunduğu Maltepe 
ekmek fırınının işletme mesuliyetini deruhde ettiği anlaşılan Ankara Mebusu Hasan Tez hakkında 
takibat yapılabilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nei maddesine tevfikan gereken karar 
verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 22 . X . 1958 tarih ve .31430 sayılı tezkere sureti ile 
eklerinin, dizi puslası veçhile, bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
X Menderes 

22 .X . 1958 

özü : Aleyhine suç isnadolunan Ankara Me
busu Hasan Tez hakkındaki evrakın takdim 
kılındığına dair. 

Yüksek Başvekâlete 
16 . VIII . 1958 tarihinde rutubeti fazla gramajı düşük ekmek imal etmek ve satmak suretiyle 

Gıda maddeleri Nizamnamesine muhalefette bulunduğu ihbar olunan ve sahibi bulunduğu Mal
tepe Ekmek fırınının işletme mesuliyetini deruhde ettiği anlaşılan Ankara Mebusu Hasan Tez hakkında 
mezkûr Nizamnamenin 331 nci maddesinin «F» fıkrası, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 168 ve 
298 nci maddeleri delaletiyle Türk Ceza ıKanu nunun 398 nei maddesine tevfikalh takibat icrası 
için, mumailyehin teşriî masunyetinin ref 'i talebiyle Ankara C. Müddeiumumiliğinden gönderi
len evrak birlikte takdim kılınmıştır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktazasmm ifasına delâlet
lerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Devre: XI 
İçtima: 2 

T. C, 
Adliye Vekâleti 

Ceza tş. Umum Müdürlüğü 
özel: 31430 



Adliye ve Teşkilâtı Esasiye EncümenleriiKbn mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/296 
Karar No. 81 

10.11.1959 

Yüksek Reisliğe 

Gıda Maddeleri Nizamnamesine muhalefetten 
dolayı suçlu sanılan Ankara Mebusu Hasan 
Tez'in teşriî masuniyetinin kaldrıılmasırıa dair 
Başvekâletin 6/2 - 2590 sayı ve 10 . XI . 1958 ta
rihli tezkeresi ile ilişiği dosya Muhtelit Encüme
nimize havale edilmekle bu baptaki dosyanın tet
kiki ve neticeye göre mazbatasının yazılması 
için Dahilî Nizamnamenin 178 nci maddesi ge
reğince kur'a suretiyle ayrılan ihzari Encümene 
tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nci %e Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 180 nci maddeleri muvacehesinde mu
maileyh mebusa isnadolunan fiilin takibi lü
zumuna kanaat getirilemediğinden takip ve mu
hakemenin devre sonuna talikine ittifakla ka
rar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen Eeisî 

Aydın 
. C. Ülkü 

Bu M. Muharriri 
Bursa 

H. Bayrı 
Afyon K. 

K. özçoban 
Bursa 

M. Erkuyumcu 

Kâtip 
Manisa 

Â. Akın 
Aydın 

N, Gevecî 
Balıkesir 
V. Asena 

Çanakkale 
S. Sezgin 

imzada bulunamadı 
Çorum • 

M. K. Biberoğlu 

Erzincan 
A. 8ağıroğlu 

Kırşehir 
ff. Çopur oğlu 

Konya 
H. özyöruk 

Sakarya 

Denizli 
A. H. Sancar 

Gazianteb 
A. 8ahin 

Konya 
A. F. Ağaoğlu 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Trabzon 
N. Kirişcioğlu 8. Z. Ramoğlu 

Denizli 
/. Hadımlıoğlu 

tçel 
M. Dölek 

Konya 
T. Kozbek 

Sakarya 
T. Barış . 

Uşak 
A. Çalıkoğlu 

Uşak 
A. R. Akbıyıkoğlu 

Mardin 
M. A. Arikan 

Zonguldak 
A. Yurdabayrak 

Maraş 
ff. F. Evliya 

.,*« >y©-« 

(S. Sayısı : 180) 



Devre: XI 
İçtima : 2 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/297) 

T. C. 
Başvekalet 13 . XI . 1958 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. i 6/2 - 2647 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Müddetlidir. -* 
Ankara'da münteşir Yeni Gün gazetesinin 23 Ağustos 1958 tarihli nüshasının 2 nci sahifesinde 

«gidişi üzüntü yaratmıyan müdür..» başlığı altında çıkan yazıda yer almış bulunan (şimdi, bu 
Faruk Oktay buradan gitmiş bulunuyor ve bu gidiş, kimseleri müteessir etmedi, bir idareci için 
bundan daha acı ne olabilir) cümlesi ve aynı zamanda yazı başlığı, resmî sıfatı haiz olan istanbul 
Emniyet Müdürü Faruk Oktay'ı küçük düşürücü mahiyette görülerek gazetenin yazı işlerini fiilen 
idare eden Müdür Erdoğan Tokatlı ile yazının muharriri Aydın Köker haklarında Ankara Toplu 
Basın Asliye Ceza Mahkemesinde âmme dâvası açıldığından bahsile mesullerden gazetenin sahibi 
Burdur Mebusu Fqthi Çelikbaş hakkında da takibat yapılabilmesi için Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 17 nci maddesine tevfikan gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâletniden alman ll.XI.1953 
tarih ve 33190 sayılı tezkere ile eklerinin, dizi puslası veçhile, bağlı olarak sunulduğunu saygı
larımla -arz ederim. 

Başvekil 
• • • • • ' A. Menderes 

T. C. 
Adliye Vekâleti 

Ceza İş. Umum Müdürlüğü 
özel: 33190 

Müddetlidir. 

Yüksek Başvekâlete 

Ankara Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden alınan 1 . XI . 1958 tarihli ve B. Hz. 1958/60 sayılı 
yazıda: Ankara'da münteşir Yeni Gün gazetesinin 23 Ağustos 1958 tarihli nüshasının 2 nci sayfa
sında «Gidişi üzüntü yaratmıyan müdür...» Başlığı altında çıkan yazıda yer almış bulunan 
(Şimdi, bu Faruk Oktay buradan gitmiş bulunuyor ve bu gidiş, kimseleri müteessir etme
di, bir idareci için bundan daha acı ne olabilir) cümlesi ve aynı zamanda yazı başlığı, resmî 
sıfatı haiz olan "İstanbul Emniyet Müdürü Faruk Oktay'ı küçük düşürücü mahiyette görülerek 
mesullerden gazetenin yazı işlerini fiilen idare eden müdür Erdoğan Tokatlı üe yazının muhar
riri Aydın Köker haklarında 6334 sayılı Kanunun 6732 sayılı Kanunla muaddel 1 nci maddesi-

S. SAYISI : 181 

11 .XI . 1958 

özü: Aleyhine suç isnadolunan Burdur Me
busu Fethi Çelikbaş hakkındaki evrakın tak
dim kılındığına dair. 



nin, 5 nci bendi delaletiyle ikinci fıkrasına tevfikan Ankara Toplu Basın Asliye Ceza Mahkeme
sine âmme dâvasının açıldığı bildirilmiş ve mesullerden gazetenin sahibi Burdur Mebusu Fethi 
Çelikbaş hakkında da kanunun aynı hükümlerine göre takibat icrası için mumaileyhin teşriî masu
niyetinin ref'i talebedilmiştir. 

Adı geçen Müddeiumumilikten gönderilen Yeni Gün gazetesinin 23 Ağustos 1958 tarihli nüs
hası ile Erdoğan Tokatlı ve Aydın Köker haklarındaki 30 . IX . 1958 tarihli iddianamesinin bir 
nüshası ve diğer evrak birlikte takdim kılınmış ve Basın Kanununun 35 nci maddesi mucibince. 
bu hususta âmme dâvasının açılması kısa mehle tâbi bulunmuş olmakla, Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktazasınm ifasına delâlet ve müsaadelerini saygı
larımla arz ve rica ederim. ' "" ' _ 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye Encümenlerindsn mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen • 
Esas No. 3/297 
Karar No. 82 

10.11.1959 

Yüksek Reisliğe 

Neşren hakaretten dolayı suçlu sanılan Bur
dur Mebusu Fethi Çelikbaş'in teşriî masuniye
tinin kaldırılmasına dair Başvekâletin 6/2-2647 
sayı ve 13 . XI . 1958s tarihli tezkeresi ile ilişiği 
dosya. Muhtelit Encümenimize havale edilmekle 
bu baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye göre 
mazbatasının yazılması için Dahilî Nizamname
nin 178 nci maddesi gereğince kur'a suretiyle 
ayrılan ihzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nci ve Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 180 nci maddeleri muvacehesinde mu
maileyh mebusa isnadolunan fiilin takibi lü
zumuna kanaat getirilemediğinden takip ve mu
hakemenin devre sonuna talikine ittifakla ka
rar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden 

mürekkep Muhtelit Encümen Reisi 
Aydın 

C. Ülkü 

Bu M. Muharriri Kâtip 
Bursa Manisa 

//. Bayrı Â. Akın 
Afyon K. Aydın Balıkesir 

K. Özçoban N. Geveci V. Asena 
Bursa 

M. Erkuyumcu 

Çorum 
M. K. Biber oğlu 

Erzincan 
Â. Sağıroğlu 

Kırşehir 
H. Çopuroğlu 

Konya 
H. özyörük 

Sakarya 
İV. Kiriscioğlu 

Denizli 
A. H. Sancar 

Gazianteb 
A. Şahin 

Konya 
A.F. Ağaoğlu 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Trabzon 
S. Z. Ramoğlu 

Çanakkale 
S. Sezgin 

imzada bulunamadı 
Denizli 

/. HadımlıoğİU 
içel 

M. Dölek 
Konya 

T. Kozbek 
Sakarya 
T. Barış 

Uşak 
A. Çalıkoğhı 

Uşak 
A. R. Akbıyıkoğlu 

Mardin 
M. A. Arıkan 

Zonguldak 
A. Yurddbayrak 

Maraş 
ff, F, Evliya' 

>v«-« 
( S. Sayısı : 181) 



Devre : Xî i A * l 
îçtima:2 S. S A Y I S I : | ÖZ 

Erzurum Mebusu Melik Fırat'ın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/298) 

T. C. 
Başvekâlet 10 . XI . 1958 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. : 6/2 - 2578 * 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

27 Ekim 1957 tarihinde yapılan seçimlerde Erzurum'dan Mebusu seçilen Abdülmelik Fırat'in 
baltaya durumunda bulunması sebebiyle isticvabının yapılabilmesi ve muhakemesinin icrası için 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmüne tevfikan gereken karar verilmek üzere Millî 
Müdafaa Vekâletinden alman 25 . X . 1958 tarih ve 104 - 58/8491 - 5 sayılı tezkere ile ekinin 
suretlerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

T. C. ' 
M. M. V. 25.X. 1958 

Müsteşarlığı 
Ks. Ad : 104-58/8491-5 

Sayı, : Konu : Milletvekili Abdülmelik Fırat hak
kında 

Başvekâlete 

27 Ekim 195,7 tarihinde yapılan seçimlerde Erzurum'dan Milletvekili seçilen Abdülmelik Fı
rat'ın 'halkaya durumunda bulunması sebebiyle gerekli isticvabın yapılmasına ve muhakemesinin 
icrasına karar verilmesi 'talebini muhtevi 6 neı Zırfılı Tugay Kumandanlığının 2 Ekim 1958 gün 
ve Ad. 18594-25986 sayılı tahriratı sureti ilişiktir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine tevfikan gereğinin ifasına ve neticenin 'bildiril
mesine müsaadelerinizi saygı ile arz ederim. 

Millî Müdafaa Vekili 
Etem Menderes 



Adliye ve Teşkilâtı Esasiye Encümenlerindsn mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 10.11.1959 
encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/298 
Karar No. 83 

Yüksek Keisliğe 

1111 sayılı Kanununa muhalefetten dolayı 
suçlu sanılan Erzurum Mebusu Melik Fırat'ın 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair Başve
kâletin 6/2-2578 sayı ve 10. XI . 1958 tarihli 
tezkeresi ile ilişiği dosya Muhtelit Encümenimize 
havale edilmekle bu baptaki dosyanın tetkiki ve 
neticeye göre mazbatasının yazılması için Dahilî 
Nizamnamenin 178 nci maddesi gereğince kur'a 
suretiyle ayrılan İhzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra isnadolunan suç Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 ve 27 nci ve Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 180 nci maddeleri muvacehesinde mu
maileyh mebusa isnadolunan fiilin takibi lü
zumuna kanaat getirilemediğinden takip ve mu
hakemenin devre sonuna talikine ittifakla ka
rar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden 

mürekkep Muhtelit Encümen Reisi 
Aydın 

C.Ülkü 

- » • • J S > O « < 

(S. Sayısı: 182) 

Bu M. Muharriri 
Bursa 

17. Bayrı 
Afyon K. 

K. özçoban 
Bursa 

M. Erkuyumcu 

Aydın 
İV. Geveci 

Kâtip 
Manisa 

Â. Akın 
Balıkesir 
V. Asena 

Çanakkale 
S. Sezgin 

imzada bulunamadı 
Çorum 

M. K. Biber oğlu 
Erzincan 

Â. Sağıroğlu 
Kırşehir 

II. Çopuroğlu 
Konya . 

H. özyörük 
Sakarya 

N. Kirişcioğlu 

Denizli 
A. H. Sancar 

Gazianteb 
A. Şahin 

Konya 
A.F. Ağaoğlu 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Trabzon 
S. Z. Ramoğlu 

Denizli 
/. Hadımlıoğlu 

İçel 
M. Dölek 

Konya 
T. Kozbek 

Uşak 
A. R. Akbıyikoğlu 

Mardin 
M. A. Arıkan 

Sakarya 
T. Barış 

Uşak 
A. Çahkoğlu 

Zonguldak 
A. YurdabayraJ$ 

Maraş 
E. F. Evliya 



Devre : XI 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Türkiye Atom Enerjisi Programının tatbik şekli baklanda kanun lâ
yihası ve Maarif, Maliye, Gümrük ve İnhisarlar ve Bütçe Encümen

leri mazbataları (1/307) 

T. c. 
Başvekalet 23 . / . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -785/214 
Türkiye Büyük Millet Meclisi YUksek Repliğine 

Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 13 . I . 1959 tariliinde -kararlaştırılan Türkiye * 
Atom Enerjisi Programının tatbik şekli hakkındaki kanun lâyihasının, esbabı mucibesiyle birlikte, 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Atom enerjisinin gerek istikbalin kudret kaynağı olarak gerekse tababet, ziraat» sanayi ve 
savunma sahalarında arz ettiği büyük ehemmiyeti göz önünde bulunduran başlıca dünya mem
leketleri bu enerji ile ilgili araştırma, tercrübeve tatbikattan en kısa zamanda âzami istifadeyi 
temin etmek maksadiyle her türlü fedakârlığı göze alarak muazzam gayretler sarf etmektedir
ler. 

Bu enerjinin iktisaden geri kalmış milletlerin kalkınması bakımından oynamaya namzet olduğu 
rolün dünya ilim mahfillerinde ısrarla belirtilen ehemmiyetini göz önünde bulunduran ikti
saden geri kalmış memleketlerin büyük ekseriyeti bu sahada çok ciddî çalışmalara girişmiş 
bulunmaktadırlar. Ezcümle, Hindistan, Siyam, Filipinler gibi, Asya, Arjantin, Brezilya gibi Ce
nubi Amerika ve Mısır gibi Afrika ve Yugoslavya gibi Avrupa memleketlerini zikretmek müm
kündür. 

Başta Rusya olmak üzere bilhassa demirperde memleketlerinin bu mevzudaN girişmiş olduk
ları devâsâ faaliyet ve kaydettikleri muazzam inkişaflar muvacehesinde, hür dünyanın bekası için 
bu camiaya mensup bütün milletlerin de aynı mevzuda imkân ve güçlerinin âzamisi nispetinde 
gayret sarf etmeleri bir zaruret olarak belirmiştir. 

Bu ciheti göz önünde tutan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı General Eisenhower 8 Ara
lık 1953 tarihinde yaptığı bir beyanla, münferit dost memleketlerin bu sahada sarf edecekleri 
gayretleri desteklemek maksadiyle Amerika Hümetinin kendisi ile iki taraflı anlaşmalar yapa
cak memleketlere Araştırma Reaktörü kurabilmeleri için gerekli teknik malûmatı vermeyi ve Re
aktörün inşa masraflarına iştirak etmeyi taahhüde amade olçluğunu açıklamıştır. 

Malûm olduğu üzere hükümetimiz bu imkândan faydalanabilmek için müttefik Amerika Hükümeti 
ile bu konuda ilk iki taraflı anlaşmayı imzalamıştı]-. 

Yukardaki mâruzâttan da anlaşılacağı üzere Atom Enerjisi mevzuunun memleketimize©, bir ta 
raftan daha süratle kalkınmamızı sağlıyacak, diğer taraftan hür dünyanın bu sahadaki gayretlerine 
müspet şekilde yardım edebilecek bir ölçü ve vüsatte ele alınması icabetmektedir. 

232 



— 2 — 
Mevzu bu geniş çerçeve içinde ele alındığı takdirde şümullü bir Atom Enerjisi programının muh

telif safhalar halinde tahakkuk ettirilmek üzere ana hatları itibariyle aşağıdaki işleri ihtiva ettiği gö
rülür : 

%. a) Atom işlerinin tedviri ile vazifeli merkezî bir teşkilât kurulması. ' ı 
b) ilmî ve teknolojik çalışmaları yürütmek için ilmî ve teknik personelden mürekkep bir nüve 

teşkili. 
e) Nüveyi teşkil eden personelin çalışmaları ve yeni personel yetiştirilmesi için muhtelif lâbora-

tuvarları hâvi bir Araştırma Eeaktörünün kurulması. 
d) Nükleer ve termonükleer enerji ve bu enerjinin tababet, ziraat, sanayi ve savunma sahaların

da tatbiki ile ilgili araştırma, tecrübe ve tatbikatı bir merkezde toplıyacak mütaaddit tesisleri hâvi 
bir Atom Sitesi kurulması ve bü sitenin ihtiyacına kâfi gelecek aded ve evsafta munzam ilim adamı 
ve tecrübeli personel yetiştirilmesi. 

e) Atom Enerjisinden kudret kaynağı olarak istifade edilmesi. 
Yukardaki (a) ve (b) fıkraları altında zikredilen hususlar Atom Enerjisi konusunda yapılacak 

çalışmaların ilk safhasını teşkil etmektedir. 
Memleketimiz bu safhaya ait çalışmaları bitirmiş durumdadır. 
.Filhakika bir Atom Enerjisi Komisyonu kurulmasına dair 27 . VIII . 1956 tarihli ve 6821 sayılı 

Kanun ısdar edilmiş ve bu kanuna müsteniden. 7 .111 . 1957 tarihli ve 4/8765 sayılı tcra Vekilleri 
Heyeti karariylo Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu fiilen teşkil olunmuştur. 

Buna muvazi olarak, Amerika Hükümetinden sağlanan, burslarla 40 kadar ilim adamı yukarıda 
(b) fıkrasında sözü edilen nüveyi teşkil etmek ü/.ere 2 ilâ 3 sene müddetle muhtelif Amerikan üni
versite ve ilim merkezlerine tahsil, tecrübe ve tatbikat yapmak üzere gönderilmişlerdir. Bu ele
manlardan 10 u halen avdet etmiş diğer 20 si 1959 senesi içinde avdet edecek bakiyesi de 1960 
senesi sonuna kadar yurda dönmüş olacaktır. 

Ayrıca, İngiltere, Almanya ve Fransa Atom merkezlerine gönderilmiş olan 10 kadar ilim adam
ınız da kısmen yurda dönmüş bulunmaktadır. Diğerleri de en geç 1960 senesine kadar dönmüş ola 

..--eaklardır. 
Bu suretle Atom Enerjisi ile ilgili çalışmaların doğrudan doğruya memleketimizde yapılması 

için gerekli hazırlıklar safhası müsbet bir şekilde sona ermiş ve çalışmalar yukarıda (c), (d) fık
ralarında zikredilen işlerin bir an evvel tahakkuk ettirilmesi üzerinde temerküz ettirilmiştir. 

İkinci safhaya taallûk eden çalışmaların ilk olarak (c) fıkrasında sözü edilen Araştırma Reaktö 
rünün kurulması mevzuu ele alınmış ve bununla ilgili hazırlıklar çok ilerlemiştir. 

Bu mevzuda şimdiye kadar yapılan çalışmalar şöylece telhis olunabilir. 
1. Atom Enerjisi Komisyonu memleketimizde kurulacak Araştırma Reaktörünün 1 000 kilovat 

takatinde ve havuz tipinde olmasına karar vermiştir. 
2. Reaktörün inşa mahalli olarak İstanbul'da Küçükeekmeee seçilmiş ve gerekli arazi istimlâk 

edilmiştir. 
3. Komisyon mütehassısları Reaktörün teknik avan - projesini izhar etmişlerdir. Amerikalı 

mütehassıslar tarafından tasvibolunan bu avan - projeler teklif alınmak üzere, bu sahada büyük 
tecrübesi bulunan bellibaşlı Amerikan firmalarına gönderilmiştir. En müsait teklifi yapan fimia-
nm seçilmesi derdesttir. 

Bu çalışmalara muvazi olarak Atom Sitesi kurulması ile ilgili hazırlık çalışmalarına da girişil
miş bulunmaktadır. 

Atom Enerjisi Komisyonunca prensip itibariyle Sarıyar Barajı sahasına kurulmasına karar 
verilen bu Sitenin ihtiva edeceği tesisler konusunu incelemek ve bir plân tasarısı ihzar etmek üzere 
bir Plânlama Grupu teşkil olunmuştur. Beynelmilel teşekküller ve Amerika Birleşik Devletleri 
ve diğer dost ve müttefik devletler mütehassısları ile istişare halinde çalışmakta olan bu Grupun 
1959 senesi başlarına doğru Site plânını hazırlamış olması beklenmektedir. 

( S . Sayısı : 232 ) 
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Bahis mevzuu plânın hazırlanmasında bir taraftan Atom Sitesinin kurulmasında istihdaf edil

diği daha önce mâruz maksatlar diğer taraftan böyle bir Site kurmuş veya kurmakta olanmem-
leketlerde yapılan çalışmalar birinci derecede dikkat nazarına alınmaktadır. 

Ancak gerek Atom Enerjisi ile ilgili tesislerin süratle ve teknik bakımdan tam tatmin edici bir 
şekilde kurulabilmesi gerekse bu sahada en seçkin elemanların istihdam edilebilmesi için bâzı ted
birlerin bir an evvel ittihazı gerekmektedir. 

Bu maksatla, bellibaşlı memleketlerin kendi Atom Enerjisi programlarının tahakkukunu müm
kün kılmak üzere tatbik mevkiine koydukları mevzuatın başlıca hükümleri de g$z önünde bulun
durulmak suretiyle ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Tetkikinden jde anlaşılacağı üzere kanunun 1 nci maddesi doğrudan doğruya Atom Enerjisi Ko
misyonu emrinde devamlı vazife ifa etmiyen fakat kendi ihtisas dallarında otorite sahibi olan 
ilim adamları ile teknik personele Atom Enerjisi Komisyonu "tarafından vazife tevdi edilmesi ha
linde tazminat verilmesini derpiş etmektedir.. Bu tazminatın miktarı îera Vekilleri Heyetince tâ
yin'edilecektir. 

2 nci madde Atom Enerjisi programına dâhil tesisler için gerekli hammadde, teçhizat, alât ve 
malzemenin yurda girişlerinde sürat ve suhulet sağlamak ve programın gerektirdiği masrafları 
vergi, resim, hare v. s. gibi mükellefiyetlerin sirayetini önlemek maksadını istihdaf etmektedir. 
Filhakika böyle feir sürat sağlanmadığı takdirde büyük kısmı çok ince ve hassas eşyadan madut 
olan bu malzemenin gümrüklerde bekleme neticesinde ciddî arızaya uğraması ve binnetice tesis
lerin çalışmasını çok müşkül ve hattâ bazan imkânsız hale getirmesi kuvvetli bir ihtimal dahilin
dedir. Kaldı ki, bahis mevzuu hammaddeler meyanmda hulunan ve bilhassa tıp, ziraat ve sanayi 
sahalarında tatbik olunan bâzı radyo - izotoplarmsadece birkaç saatlik ömürleri olduğu göz önünde 
tutulursa bu mevzuda sürat unsurunun arz ettiği ehemmiyet daha hâriz bir şekilde anlaşılmış olur. 

Diğer taraftan Atom Enerjisi programından beklediğimiz âzami neticenin alınabilmesi için bu 
programa dâhil tesislerin kurulması işlerinin bu sahada en geniş tecrübe sahibi olan mütehassıs 
firmalarca' deruhde edilmesi de zaruridir. 

Keza tesislerle^ ilgili ham madde, teçhizat, alât ve malzemenin de tedariki mevzuunda aynı 
şekilde hareket edilmesi gerekmektedir. 

Bu zaruret göz önünde tutularak en ehil firmalar arasında uygun teklifi yapan firmayı seçe
bilmek için lâyihanın 3 'ncü maddesinde bu işler hakkında 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve 
îhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 'hükümlerinin tatbik olunmıyacağı tas
rife edilmiştir. 

Lâyihanın 4 ve 5 nci maddeleri hükümleri 2 ve 3 ncü maddeler hükümlerini tamamlayıcı ma
hiyette olup işlerin sürat ve suhuletle yürütülmesini sağlamaya matuftur. 

Lâyihanın 6 nci maddesi ile atom enerjisi programına dâhil tesislerin kurulabilmesi için (60) 
milyon liralık gelecek senelere sari# bir taahhüt salâhiyeti istenilmektedir. 

Bu tahsisat ile inşasına girişilecek ilk tesis hazırlık çalışmaları hemen (hemen sona ermiş bu
lunan araştırma reaktörüdür. 

Halen kati bir rakam ileri sürülmesi mümkün olmamakla beraber böyle bir reaktörün takriben 
15 milyon lira civarında bir masrafı mucibolacağı tahmin edilmektedir. Bunun takriben 12 mil
yon lirası dolar ile yapılacak masraflara 3 milyon lirası da Türkiye 'de yapılacak inşaat ve buna 
müteferri masraflara tekabül etmektedir. t 

Reaktör tesisinin mukaveleye bağlanıp inşasına girişilmesini mütaakıp derhal atom sitesi plâ
nına dâhil tesislerin tahakkuk ettirilmesine girişilecektir. Bu tesislerin kurulmasında ehemmi 
mühimme tercih suretiyle bir priorite sistemi tesbit ve tatbik olunacaktır. 

Atom Enerjisi Komisyonu, kâfi aded ve evsafta eleman yetiştirilmesi için atom sitesi plâ
nına mütenazır olarak, uzun vadeli bir eğitim plânı da hazırlamaktadır. Bu plânda komisyonca 
atom sitesi tesislerine verilecek priorite göz önünde tutularak tatbik mevkiine konulacaktır. Bu 
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suretle siteye d|Üıil her bir tesisin kurulması tamamlandkça bu tesisin çalışabilmesi için gerekli 
ilim adamları ve teknik elemanlar da elde bulunmuş, olacaktır. 

Yakarda (e) fıkrasında sözü edilen atom enerjisinden kudret kaynağı olarak istifade edil
mesi meselesi daha ilerde ele alınacaktır. 

Zira hidrolik enerji kaynakları henüz kâfi derecede; işletilmemiş olan memleketimizde bu kay 
naktan sağlanabilecek 'elektrik enerjisinin dana birkaç sene atom enerjisinden sağlanacak enerjiden 
daha ucuza çıkacağı anlaşılmaktadır. Bununla beraber bu salhadaki inkişaflar da Hükümetimiz 
ee lâyik olduğu dikkatle takibolunmaktadır. 

Fisil maddelerin araştırılması konusu ile ilgili çalışmalar Maden Tetkik ve Aranı a Enstitüsü 
tarafından yürüttüm ektedir. 

Gerek iktisadi kalkınmamızın tahakkukuna ve gerekse dünya ilim âleminde lâyık olduğumuz mev
kii ihraz etmemize büyük ölçüde hizmet edecek olan ilişik kanun lâyihası Büyük Millet Meclisi 
nin Yüksek tasvibine arz olunur. 

Maarif Encümeni masbfttası 

T. B. M, M. 
Maarif Encümeni 10. il . 1959 

Esas No: 1/307 
Karar No: 15 

Yüksek 

Encümenimize havale buyurulan «Türkiye 
Atom Enerjisi Programının tatbik şekli hakkında 
kanun lâyihası» alâkalı vekâletler mümessilleri de 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyiha; İcra Vekilleri Heyetince tesbit edile
cek bir tazminat mukabilinde her çeşit Devlet 
memurunun, Atom Komisyonu emrinde çalıştırı
labileceğini; Atom Enerjisi Programının tatbiki 
için lüzumlu eşyanın her çeşit ithalât tahditlerin
den müstesna ve her nevi vergi, resim, hare ve 
ücretlerden muaf olmasını; Atom Enerjisi tesisle
rini inşa ve işletilmesinde istihlâk olunacak elek
trik ve havagazınm İstihsal Vergisinden ve Bele
diye Resminden; bununla alâkalı ihalelerin, ilân
ların vesair evrak ve vesikaların Devlet ve Bele
diye Resim ve Harçlarından muaf tutulması; 
Atom tesisleriyle ilgili bilûmum inşaat işlerinin 
ve lüzumlu eşya mubayaasının 2490 ve 1050 sa
yılı kanunlara tâbi tutulmamasım; tamir ve ta
dil maksadiyle yabancı memleketlere gönderilecek 
bu eşyanın ihracat takyitlerinden istisna edilme
sini; bu tesisleri kuracak yabancı firmanlarm 
yurda getirecekleri eşyanın Gümrük Kanununun 
muvakkat kabul hükümlerine tâbi olacağım; bu 
tesislerin kurulabilmesi için yılda 13 milyonu 
geçmemek üzere 60 milyon liraya kadar gşlecek 

Reisliğe t 

yıllara sâri taahhütlere girişmek hususunda Baş
vekile salâhiyet verilmesini istihdaf eylemekte
dir. 

Gerek esbabı mucibede derpiş olunan mülâha
zalar ve gerekse Hükümet mümessilleri tarafın
dan beyan edilen mütalâalar yerinde görülerek 
kanun lâyihası Encümenimizee muvafık mütalâa 
edilmişse de mucip sebepleriyle aşağıda gösteri
len iki küçük değişikliğin yapılmasına lüzum go 

• rülmüştür. 
t. Atom Enerjisi işlerinde çalıştırılacak me 

murlarm seçiminde isabeti sağlamak üzere 1 nci 
maddeye «Başvekâlet Atom Enerjisi Komisyo
nunca» tâbiri ilâve edilmiştir. 

2. 2 nci maddede bahis mevzu eşya hususun
da gümrük muamelâtmdaki muhtemel tereddüt
leri önlemek maksadiyle «eşya» kelimesinden ön
ce «her türlü» tâbiri ilâve edilmiştir. 

Encümenimizee ittifakla kabul edilen bu ka 
nun lâyihası Maliye Encümenine tevdi buyuru! 
mak üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunulur. 
Maarif Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 

Rize İstanbul 
A. Morgu A. ffacopulos 
Ankara Çanakkale 
Ü. EUÂ N. Togay 
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İsparta 
A. Lâtifaoğlu 

Kars 
R. IlUr 

İzmir 
V. Tay§i 

rt Maraş 
ff. Gürün 

Ordu Trabzon 
F. Oüley M. B. Tarakçtoğlu 

ürfa 
M. Y. Alhas 

Maliye Encümeni mazbatası 

t. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 1/30? 
Karar No. 24 

Yüksek 

Türkiye Atom Enerjisi Programının tatbik 
şekli hakkındaki kanun lâyihası encümenimiz
de alâkalı Hükümet temsilcilerinin de iştirak
leriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Başvekâlete bağlı olmak üzere teşkili aüşü-
nülen atom enerjisi komisyonu kurulması hak
kındaki lâyihada serd edilen mucip sebepler en
cümence de yerinde görülmüş ve şu kadar ki, 
tereddüt ve iltibasları önlemek maksadiyle Ma
arif Encümenince, lâyihanın birinci maddesine 
ilâve edilen «Başvekâlet» ve ikinci maddeye 
eklenen «her türlü eşya» ibarelerinin yazılması 
münasibolacağı mütalâa edilerek Maarif Encü
meni mazbatası encümenimizce de aynen kabul 
edilmiştir. 

M. II. 1959 

Reisliğe 

Havalesi gereğince Gümrük ve İnhisarlar 
Encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Riya
sete sunulur. 

Maliye En. Reisi Mazbata M. 
Bursa 

K. Yümaz 
Çorum 

C. Köstehçi 

Kocaeli 
D. Erol 

Bursa 
M. Kayalar 

Kırklareli 
A. Sokman 

Konya 

Bursa 
Y. Teksel 

Kocaeli 
ö. Cebeci 

Malatya 
H. Â. Keymen 3. Md. Muhalifim 

M. Z. Tulunay 

Zonguldak 
A. Aktn 

CHtmru^ ve înhsarlar Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
(lüm. ve tnh. Encümeni 

Esas No. 1/307 
Karar No. 21 

25 11 . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Atom Enerjisi Programının tatbik 
şekli hakkındaki kanun lâyihası ile Maarif ve Ma
liye encümenlerinin mazbataları alâkalı Hükü" 
met temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve mü
zakere edildi. 

Hükümet mümessillerinin verdiği izahat uy 

gun görülmekle beraber komisyonumuzca izhar 
edilen arzu üzerine bu gibi mühim mevzulara ait 
kanun tekliflerinin Büyük Millet Meclisinin çok 
kesif bir mesaiye başlamadan önce Büyük Mec
lise arzının uygun olacağı temennisi Hükümet 
temsilcilerine bildirilmiş ve müzakere neticesin-

( a Sayısı • 232) 



- 6 
de Maarif ve Maliye encümenlerince ileri sürü
len mütalâa ve ilâveler yerinde görülerek Maarif 
Encümeninin 1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Kanun lâyihasının ikinci maddesinde* yer 
alan muafiyet hükmünün bâzı eşyayı şümulü içe
risine almamış olduğu görüldüğünden bu mad
deye (D) ve (E) fıkralarının ilâve edilmesi ve 
(F) fıkrası ile de muaf olarak yurda giren bu 
eşyadan her hangi birisinin maksat dışında kul
lanılması veya satılması halinde .gümrük ve sair 
vergilerin tahsili için Gümrük ye İnhisarlar Ve
kâletine keyfiyetin ihbarı hükümleri ilâve edil
miştir. 

Diğer maddeler ise Hükümet lâyihasında ol
duğu gibi aynen ve mevcudun ittifakı ile kabul 
olu/nmuştur. 

Havalesi gereğince Büfçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Gümrük ve li|Jaisarlar Encümeni Reisi 
Yozgad 
Ar. Taml 

M. Muharriri 
Kocaeli 

S. Yalım 

Hatay 
A. Ş. Devrim 

Samsun 
Ö.- Güriş 

Antalya 
Y, Yazıoıoğlu 

Adıyaman 
A. Yaşar 

I 

Kars 
K. Güven 

Samsun 
F. Şen 

Balıkesir 
A. Ueri 

Amasya 
H. özbay 

Manisa 
C. özgirgin 

Tokad -• 
S. Eken 

Tokad 
R. önder 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçp Encümeni 

Esas No, 1/307 
Karar No. 81 

27 . III . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Atom Enerjisi Programının tatbik 
şekli hakkında İcra Vekilleri Heyetince hazırla
nıp Başvekâletin 23.1.1959 tarihli ve 71 - 785/214 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise takdim kılı
nan kanun lâyihası, Maarif, Maliye ve Gümrük 
ve inhisarlar encümenleri mazbatalariyle birlikte 
encümenimize havale edilmiş olmakla salahiyetli 
mümessiller hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Türkiye Atom Enerjisi Programının tatbikini 
temin maksadiyle bu programın ihtiva ettiği 
esaslar dairesinde memleketimizde kurulacak 
atom tesislerinin süratle ve teknik bakımdan 
tam ve lâyıkiyle kurulabilmesi ve bu sahada en 
seçkin ve kabiliyetli elemanların hizmet ve tec
rübelerinden istifade edilebilmesi için icabeden 
tedbirlerin bir an evvel ittihazı zarureti karşı
sında Atom Enerjisi sahasında büyük inkişaf v? 
terakkiler kaydetmiş olan memleketlerin, kendi 
Atom Enerjisi programlarının tahakkukunu 
mümkün kılmak üzere tatbik mevkiine koyduk-

lan mevzuatın başlıca esas hükümleri ele alın 
mak ve millî bünyemize uygun olmak suretiyle 
1)U kanun lâyihası hazırlanmış bulunmaktadır. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerden ve hükümet mümessillerindn alı
nan mütemmim izahattan sonra lâyihanın şevkini 
mucip sebepler yerinde görülerek Maarif Encüme
ninin tadilen kabul etmiş olduğu metin üzerin
den maddelerin tetkikine geçilmiş, birinci madde 
Maarif, iknci madde Gümrük ve inhisarlar En
cümeninin tadili veçhile, üç, dört ve beşinci mad
deler ise Hükümetin teklifi veçhile aynen ve 
altıncı maddedeki (13) milyon liranın (20) mil
yon liraya iblâğı suretiyle ve müteakip madde
ler Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edi-
m iştir. 

Kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Balıkesir Muğla izmir 
H. îmre N. özsan B. Bilgin 

(S . Sayı» : 232 ) 
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Kâtip 

Diyarbakır 
M. H. Ündİ 
Afyon K 

M. Â. Ülgen 
Ankaraa 

0. Alişiroğl 
Artvin» 

y. Gümüşel 
Elâzığ 

ff. Müftügil 

Afyon K 
R. Çerçel 

Ankara 
M. Akpınar 

u H. 
Çorum 

H. Bulgurlu 
İstanbul 

İV". Kırşan 

Afyon K: 
N. Topçuoğlu 

Ankara 
/. R. Aksal 

Artvin 
Çeltikçioğlu 

Çorum 
Y. Gürsel 

Kars 
B. öcal 

Kayseri 
0. Kavuncu 

Manisa 
5. M%Kçwğlu 

Ordu 
A. Topaloğlu 

Siird 
B. Erden 
Trabzon 
1. Şener 

Kırşehir 
F. Yalçın 

Maraş 
E. Soysal 

Bize 
H. Agun 

Siird 
M. D. Süalp 

Van 
F. Melen 

Kocaeli 
C. Tüzün 

Niğde 
R. Oürsoy 

Rize 
/. Akçal 

Sinöb 
ö. özen 

Zonguldak 
E. Timur 
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HÖKLÜMETÎN TEKLİSİ 

Türkiye Atom Enerjisi Programınım, tatbik 
şekli hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Umumi, mülhak ve hususi büt
çeli dairelerle belediyelere ve 3659 sayılı Kanu
na tâbi müesseselere mensup memur ve (hizmetli
lerden Atom Enerjisi Programı dâhilinde kendi
lerine bir vazife tevdiine ihtiyaç duyulanlar, 
esas görevlerine vait bütün hakları mahfuz kal
mak ve maaş, ücret ve diğer tekmil özlük hak
larım da bağlı ^bulundukları yerlerden almak 
şartiyle lüzum görüldüğü müddetçe Atom Ener
jisi Komisyonu emrinde çalıştırılabilir. (Bu su
retle istihdam edileceklere istihdamlarının de
vamı müddetince verilecek tazminat îcra Vekil
leri Heyeti karariyle tesbit olunur. 

J 
MADDE 2. — a) Başvekâlet Atom Enerjisi 

Komisyonu tarafından tesbit edilen Atom Ener
jisi programının tatbiki için yine bu komisyon
ca tesbit edilecek lüzumlu eşya Türkiye'ye it
halinde her nevi ithalât tahditlerinden müstes
na olduğu gîbi giriş öümrük Vergisi ile hususi 
idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, 
hare ve zamlardan, ibelediye hissesinden, sun
durma ve antrepo ücretleriyle rıhtım resmin
den ve Türkiye Cumhuriyeti Demiryolları ve 
Limanları İşletme Umum Müdürlüğünce alınan 
rıhtım ücretinden ve ithal esnasında salman sair 
bilûmum vergi, resim,' hare ve ücretlerden; 

b) Atom Enerjisi tesislerinin inşa, ve işletil
mesinde istihlâk olunacak elektrik ve 'havagazı 
fstihlâk Vergisinden ve (belediye resminden; 

c) Atom Enerjisi Programının tatbiki ile il
gili ihaleler, ilânlar ve sair evrak ve vesikalar 
Devlet ve belediyelere ait her türlü resira ve 
harçlardan; 

Muaftır. 

8 — 
j MAARÎF ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiye Atom Enerjisi Program,mm tatbik sekli 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Umumi, mülhak ve hususi but 
yeli dairelerle belediyelere ve 3659 sayılı Kanuna 
tâbi müesseselere mensup memur ve hizmetliler 
den atom enrjisi programı dâhilinde Başvekâlet 
Atom Enerjisi Komisyonunca kendilerine bir va 
zife tevdiine ihtiyaç duyulanlar, esas görevleri 
ne ait bütün hakları mahfuz kalmak ve maaş, üc 
ret ve diğer tekmil özlük hakların» da bağlı bu 
lundukları yerlerden almak şartiyle lüzum gö 
rüldüğü müddetçe Atom Enerjisi Komisyonu 
emrinde çalıştırılabilir. Bu suretle istihdam edile 
çeklere istihdamlarının devamı müddetince ve
rilecek tazminat tera Vekilleri Heyeti, karariyle 
tesbit olunur. 

MADDE 2. — aj Başvekâlet Atom Enerji 
si Komisyonu tarafından tesbit edilen Atom 

i Enerjisi Programının tatbiki için yine bu ko 
i misyonca tesbit edilecek lüzumlu her türlü eşya 
i Türkiye'ye ithalinde her nevi ithalât tafyditlerin-
! den müstesna olduğu gibi giriş Gümrük Vergisi 
i ile hususi idare ve belediyelere ait her türlü ver-
j gi, resim, hare ve zamlardan, belediye hissesin-
• den, sundurma ve antrepo ücretleriyle Rıhtım 
j Resminden ve Türkiye Cumhuriyeti Demiryolla-
| rı ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünce 
j alınan rıhtım ücretlerinden ve ithal esnasında 
I alınan sair bilûmum vergi, resim, hare ve ücret-
j I erden; 
I b) Atom enrjisi tesislerinin inşa ve işletilme-
j sinde istihlâk olunacak elektrik ve havagazı istih 

sal Vergisinden ve Belediye Resminden; 
e) Atom Enerjisi Programının tatbiki ile il 

[ gili ihaleler, ilânlar ve saire evrak ve vesikalar 
Devlet ve belediyelere ait her türlü resim ve hare 

Î 1 ardan; 
Muaftır. 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN 
TAJDİLİ / 

Türkiye Atom Enerjisi Prog-
raminin tatbik şekli hakkında 

Kanun 

MADDE 1 — Maarif Encü
meninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Maarif Encü
meninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

- 9 -
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR 

ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiye Atom Enerjisi Prog
ramının tatbik şekli hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Maarif Encü
meninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — a) Başvekâ
let Atom Enerjisi Komisyonu 
tarafından tesbit edilen Atom 
Enerjisi programının tatbiki 
için yine bu komisyonca tesbit 
edilecek lüzumlu her türlü eş
ya Türkiye'ye ithalinde her 
nevi ithalât tahditlerinden müs
tesna olduğu gibi giriş Güm
rük Vergisi ile hususi idare ve 
belediyelere ait her türlü vergi, 
resim, harç ve zamlardan, be
lediye hissesinden, sundurma 
ve antrepo ücretleriyle Rıhtım 
Resminden ve Türkiye Cumhu
riyeti Demiryolları ve Liman
lan İşletme Umum Müdürlü
ğünce alman rıhtım ücretlerin
den ve ithal esnasında alınan 
sair bilûmum vergi, resim, hare 
ve ücretlerden; • 

b) Atom Enerjisi tesisleri
nin inşa ve işletilmesinde istih
lâk olunacak elektrik ve hava-
gazı İstihsal Vergisinden ve be
lediye Resminden; 

c) Atom Enerjisi programı
nın tatbiki ile ilgili ihaleler, 
ilânlar ve sair evrak ve vesika-

, BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Türkiye Atom Enerjisi Prog
ramının tatbik, sekli hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Maarif Encü
meninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Gümrük ve İn
hisarlar Encümeninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

(S. Sayısı : 232) 
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Hü. 

MADDE 3. — Başvekâlet Atom Enerjisi Ko
misyonu tarafından tesbit edilen Atom Enerjisi 
programı dâhilinde kurulacak atom tesisleriyle 
ilgili bilûmum inşaat işleri ve dâhilden veya ya
bancı memleketlerden tedarik edilecek eşyanın 
mubayaası 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve iha
le Kanunu ile 1050 sayılı Mühasebei Umumiye 
Kanunu hükümlerine tâbi değildir. 

MADDE 4. — 2 nci ve 3 ncü maddelerde zik
redilen eşyadan tamir, veya tadil maksadiyle ya
bancı memleketlere gönderilmeleri icabedenler 
hakkında ühracat üzerine mevzu takyidi hüküm
ler tatbik olunmaz. 

MADDE 5. — Bu kanun gereğince Atom 
Enerjisi Programına dâhil tesislerin inşası ken
dilerine tevdi edilen firmaların inşaat işlerinde 
kullanılmak üzero hariçten getirecekleri eşya
nın yurda giriş ve çıkışında (Mmrük Kanunu
nun Muvakkat kabul rejimi hükümleri tatbik 
olunur. 

MADDE 6. — Bu kanunda sözü edilen tesis
lerin kurulup işletilebilmesi için yıllık Ödeme' 
miktarı 13 milyon lirayı geçmemek üzere 60 mil
yon liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhüt
lere girişmeye Başvekil salahiyetlidir. 

Bu suretle girişilecek taahhütler her yıl Mu-
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
eetvelin Başvekâlet kısmında hususi bir fasla 
konulacak tahsisat ile karşılanır. 

Mi E. 

MADDE 3. — Kanun lâyihasının 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kanun lâyihasının 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Kanun lâyihasının 5 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Kanun lâyihasının 6 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Lâyihanın 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Lâyihanın 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Lâyihanın 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Lâyihanın 6 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

G. ve tn. E. 

lar Devlet ve belediyelere ait 
türlü resim ve harçlardan; 

d) Bu tesislerde kullanıla
cak motor, kazan ve imbikler 
Belediye Resminden; 

e) Bu tesislerde kullanüa-
• cak akar yakıtlar Hazine His

sesinden muaftır; 
f) Muaf olarak yurda gir

miş bulunan eşyadan her hangi 
birisinin maksat dışında kulla
nılması ve muafiyeti gayrihaiz 
yerlere ve şahıslara satılması 
veya devredilmesi halinde Güm
rük ve inhisarlar Vekâletine 
bilgi verilir. 

MADDE 3. — Lâyihanın 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Lâyihanın 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Lâyihanın 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Lâyihanın 6 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

B. E. 

i 
i 

j MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

| MADDE 6. — Bu kanunda 
i sözü edilen tesislerin kurulup 
\ işletilebilmesi için yıllık ödeme 
; miktarı (20) milyon lirayı geç-
| memek üzere. (60) milyon lira-
| ya kadar gelecek yıllara sâri 

taahhütlere girişmeye Başvekil 
salahiyetlidir. 

Bu suretle girişilecek taah
hütler her yıl Muvazenei Umu-

(Ö. Sayısı: 332) 
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Hü. 

MUVAKKAT MADDE — 1959 malî yılı zar
fında 1 nci madde gereğince verilecek olan taz
minat, 6 ncı maddede zikredilen tahsisattan öde
nir. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

13 . I s 1959 
Başvekil 

A. Mend&res 
Devlet vekili 

A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. R. Zorlu 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
E. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurhanoğlu 
Adliye Vekili 
E, Budakoglu 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. îleri 
Sın. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. L. Ktsrdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili 

imar ve iskân Vekili 
M. Berk 

Bas. - Yay. ve Turz Vekili 
8. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

8, Ataman 

Mf. E. 

MUVAKKAT MADDE — Kanun lâyihası
nın muvakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Kanun lâyihasının 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

» 

MADDE 8. — Kanun lâyihasının 8 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Q. ve în. E 

MADDE 7. — Lâyihanın t 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

HADDE 8. — Lâyihanın 8 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Lâyihanın 7 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Layihanın 8 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

B. E. 

miye Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin Başvekâlet kıs
mında hususi bir fasla konula
cak tahsisat ile karşılanır. 

MUVAKKAT MADDE — 
Hükümetin muvakkat maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

-t..-
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