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İ. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

«Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları
na mütaallik Anlaşma» ile aynı Anlaşmanın mu-. 
vakka* Tatbik Protokolünün tasdikine, 

11 Mayıs 1959 tarihinde imzalanan «Türki
ye'de mukim şahısların ticari borçları hakkında
ki Anlaşma» nın tatbikatına mütaallik teknik hu
susları tesbit için 13 Haziran 1959 da İngiltere; 
26 Haziran 1959 da Federal Almanya; 3 Temmuz 
1959 da Portekiz; 2 Temmuz 1959 da Fransa; 
11 Temmuz 1959 da Lüksemburg; 14 Temmuz 
1959 da Norveç: 15 Temmuz 1959 da Avusturya 
ve îsveç; 22 Temmuz 1959 da italya; 23 Tem
muz 1959 da İsviçre ve 24 Temmuz 1959 da Da
nimarka ile akdedilen ikili anlaşmalarla «Türki
ye'de mukim şahısların ticari borçları hakkında
ki Anlaşma» nm Amerika Birleşik Devletlerin
deki alacaklılara tatfrkmi teminen 11 Mayıs 1959 
ve 5' Haziran 1959 tarihlerinde Amerika Birle
şik Devletleriyle teati olunan iki mektubun tas
dikine, 

Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları 
hakkındaki Anlaşmanın tatbikatına mütaallik 
teknik hımışları tesb;t için 12 Ağustos 1959 tari
hinde Belçika ve Holânda ile imzalanan ikili an
latmaların tasdikine dair kanun lâyihalarının, 
talen üzerine, Bütçe Encümenine havalesi kabul 
olundu. 

Devlet Hava Meydanları Umum Müdürlüğü 
ihtiyaçları için gelecek senelere sâri taahhütlere 
girişilmesi hakkındaki 5843 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesini değiştiren .6213 sayılı Kanuna ek ka
nun ile, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve ek
lenti binaları ile tesislerinin yapımı yetkisinin 
Nafıa Vekâlet1'ne devri hakkındaki Kanuna ek 
kanun kabul edildi. 
. Niğde Mebusu Asım Eren'in, İnhisarlar İda

resinin Bursa'da aldığı tütünlerin yersizlik se
bebiyle çürümesi neticesinde ne gibi tedbirler 
alındığına dair Gümrük ve İnhisarlar Vekil'ndcn 
olan şifahi suali, kendisi İnikatta hazır bulunma
dığından, tahrirî suale inkılâbetti. 

Adana Mebusu Hamdi öner* in, Dünya Gaze
tesinde tefrika edilecek «Tekelonya» isimli eserin 
neşrini İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumisinin 

menedip etmediğine dair şifahi sualine Adlive 
Vekili Esat Bûdakoğlu evap verdi. 

Kars Mebusu İbrahim Us'un, Yıldızeli İlk 
öğretmen Okulu talebeleri tarafından okul idare
si hakkında, vâki şikâyet üzerine ne muamele ya
pıldığına, 

Yunusemre İlk öğretmen okulunda talebe
lerin bakımsız olduklarının doğru olup olmadığ na 
dair Maarif Vekilinden olan şifahi sualleri, kendi ji 
İnikatta hazır bulunmadığından, tahrirî suale 
inkılâbetti. ' 

Ankara Mebusu Selim Soley 'in, Kızılcahamam 
kazasmdaki memurlardan yarıdan fazlas nın 
başka yerlere nakledildiklerinin doğru olup olma: 
dığına dair Başvekilden olan şifahi sualine Dev
let Vekili İzzet Akçal cevap verdi. 

Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, Ege'de 
mahsullerini kooperatiflere teslim eden üzüm /e 
pamuk müstahsil larına avans verilmemesinin se
bebine, 

Ege tütün müstahsılına Ziraat Bankasınca 
verilmesi mûtadolan avansın bu yıl verilmemesi
nin sebebine dair şifahi sualine Ticaret Vekili 
Hayrettin Erkmen ayrı ayrı cevap verdi. 

Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 
5611 ve 6557 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu 
maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir muvakkat 
madde ilâvesine dair kanun lâyihası ile, 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 5585 
sayılı Kanunla muaddel 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna muvakkat bir madde 
ilâvesine dair kanun teklifinin, encümene giden 
maddeleri gelmediğinden, müzakereleri tehir 
olundu. 

Ziraat. Vekâleti Toprak Muhafaza ve Zirai 
Sulama İşleri Umum Müdürlüğü teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki kanun lâyihasının maddeleri 
üzerindeki görüşmelere devam olundu. 

1 . II . 1960 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada nihayet verildi/ 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Antalya Mebusu 

ibrahim Kirazoğlu Attüâ Konuk 
Kâtip 

Kırklareli Mebusu 
Mehmet Ali Ceylân 
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2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklifler 
1. — Samsun Mebusu Nüzhet Ulusoy ve 4 ar

kadaşının, Karayolları Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/410) 
(Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

2. — idare Âmirleri Samsun Mebusu Ekrem 
Anıt ve Sakarya Mebusu Nüzhet Akın'm, 1959 
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin Büyük Mil
let Meclisi kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi (2/411) (Bütçe Encümenine) 

Mazbatalar 
3. — Trabzon Mebusu Salih Zeki Ramoğlu 

ve 8 arkadaşının, 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 7078 sayılı Kanunla değişen 7 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası (2/359) (Ruzna
meye) 

4. — 6309 sayılı Maden Kanununa iki ek 
maddenin ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve 
Sanayi Encümeni mazbatası (1/340) (Ruzna-
meye) 

5. — Noter Kanununun 5928 sayılı Kanun
la muaddel 18 nci maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası (3/471) (Ruznameye) 

6. — 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Hari
ciye Vekâleti kısmında, (A/2) işaretli cetvelin 
Nafıa ve Maliye vekâletleri kısımlarında deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/472, 488, 501) 
(Ruznameye) 

7. — 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvele 6813 sayılı 
Kanunun birinci maddesine istinaden verilmiş 

olan munzam tahsisatın kabulü hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/447) (Ruznameye) 

8. — Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü 
1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de-
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/502) (Ruzname
ye) 

9. — Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/500) (Ruzna
meye) 

10. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/498) (Ruznameye) 

11. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1959 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz'batası 
(1/499) (Ruznameye) 

12. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlümü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/503) (Ruznameye) 

13. — îzmir Mebusu ilhan Sipahioğlu'nun, 
Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesinin üçün
cü fıkrasiyle 117 nci maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifi ve Adliye Encümeni 
mazbatası (2/3) (Ruznameye) 

14. — 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/513) (Ruzna
meye) 



B I R Î N C Î C E L S E 
•: Açılma saati : 15,00 

REİS ~ Agâh Erozan 
KÂTİPLER : Abdullah Keleşoğlu (Samsun), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

EElS — Celseyi açıyorum* 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapılacaktır. ; 
(Malatya mebuslarına kadar yoklama ya- j 

pildi.) i 
REİS — Ekseriyet var, müzakereye başlı- | 

yoruz. I 
KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Gündem dışı söz istiyorum. 
REÎS — Ne hakk nda? 
KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Riyasetin ve Bütçe Encümeni Riyasetinin tutu
mu hakkında. 

REİS — Bu mevzu üzerine gündem dışı söz 
talebi yersizdir. Riyaset takdir hakkını kullanı
yor, bu mevzuda size söz vermiyorum. 

KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Riyasetin tutumu hakkında. 

i. — Antalya Mebusu Burhanettin Onat'm, 
Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numa
ralı bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen ve 6083 
sayılı Kanunla değiştirilen (C) fıkrasınm 'tadili 
hakkındaki kanun ieklifinin ruznameye alınma
sına dair takriri (2/248, 4/163) 

REİS — Takriri okutuyoruz. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 

numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen 
ve 6088 sayılı Kanunla değiştirilen (C) fıkras:-
nın tadili hakkında yaptığım kanun teklifi 
19 . XII . 1958 tarihinden beri Basın - Yayıa 
ve Turizm Encümeninden çıkmamış bulundu
ğundan Dahilî Nizamnamemizin 36 nci madde-

REİS — Dahilî nizamneme Riyasete takdir 
hakkı vermektedir. Bu takdir hakkını kullanarak 
şu anda zatıâlinize bu mevzuda söz vermiyorum 
efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) —Beyefendi, 
89 ncu madde takdir hakkı veriyor mu? 

REİS — 89 ncu madde usule taallûk eder. 
Arkadaşıma doğrudan doğruya gündem dışı 80 
ncü maddeye göre söz istiyor, 89 ncu maddeye 
göre değil. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bendeniz 
89 ncu maddeye göre söz istiyorum. 

REİS — Şu anda 89 ncu maddeye göre de 
usul hakkında söz talebi yersizdir. Henüz müza
kereye başlamadığımıza göre usul mevzuubahis-
olamaz. 

STETÎ UMÜMtYEYE MARUZATI 

sine tevfikan Umumi Heyet ruznamesine alın
masını saygılarımla rica ederim. 

Antalya Mebusu 
Burhanettin Onat 

REİS — Burhanettin Onat buyurun. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlarım, Turizm endüstrisini teş
vik Kanununda, turistik tesisler kuracak va
tandaşlara bâzı muafiyetler sağlayan bir mad
de vardı. Bu madde 5 sene müddetle mute
berdi. Müddet hitama erdi. Kanunun hükmü 
yürüdüğü müddetçe bu tesislere el atılama
dı Şimdi elimizde büyük imkânlar var. italya 
ile yapılan anlaşmalar neticesi 2.5 milyon do
lar turistik tesislere tahsis edilmişti, Tesisi 

4. — RİYASET DİVANININ HE 
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kuracak yerli ve yabancı müteşebbisler bu 
muafiyetten istifade için beklemektedirler. Bu 
kanunun yenilenmesi için bendeniz 1958 sene
sinde kanun teklifimi yaptım, aradan bir sene 
geçti arkadaşlar. Heyeti Aliyenize müracaat 
ettim, encümenden çıkamıyan bu kanun tekli
fimin Heyeti Umumiyo gündemine alınmasını 
birkaç ay .evvel istirham etmiştim. O zaman 
encümen reisinin vâki müracaati üzerine He
yeti Umumiyeden, bir kere daha bu encüme
ne gitmesi tasvip Duyuruldu ve gitti. Aradan 
aylaı- geçtiği halde benim kanun teklifimin 
mazbatası yazılıp bu encümenden ikinci bir 
encümene havale edilmemiştir. 

Dahilî Nizamnamemizin 36 ncı maddesi 
sarihtir. (Eğer altı hafta içinde Heyeti Umu-
miyeye gelecek şekilde muameleye geçmemiş-
se bu teklifi yapan mebus, Heyeti Umumiye
den bunun gündeme alınmasını isteyebilir.) de
mektedir. Bu maddenin son fıkrasında (encü
men tarafından kendisine muhavvel mesele 
on gün zarfında başarılmak ve kabil olmazsa 
esbabı mucibesi bildirilmek muktazidir) den- ı 
mektedii'. 

Ne o, ne bu olmuştur. Arz ettiğim gibi 
bugün bir milyon doları Turizm Vekâletinde 
beklemekte olan tahsisatın işleyebilmesi için 
bu kanunun çıkması lâzımdır. Bir defa daha 
Heyeti Umunıiyemize gelmiş, reddedilmişti. 
Bu sefer kerem buyurun, lütfedin de Heyeti 
Umumiyeye girsin, bütçe Meclisimize gelme
den evvel bunu çıkartalım. Bize çok büyük 
faydalar sağlayacak olan turizm endüstrisi bir 
an evvel harekete geçsin. 

Takdir Büyük Meclisindir. 

REİS — Turizm Encümeni cevap vere
cek mit.. . 

A. HAMDİ SANCAK (Denizli) — Teklif 
Maliye Encümenine de havale edilmiştir. 
Bu itibarla encümenim adına konuşmak is
terim. 

R5İS — Buyuran. 
MALİYE ENCÜMENİ ADINA A. HAMDÎ 

SANCAR (Denizli) — Gümrük muafiyeti gibi, 
doğrudan doğruya teknik bakımdan maliyeye 
tallûk eden bir mevzuda evvelâ Maliye En
cümeninin de noktai nazarını bildirmesi iea-
beder. Teklifin Maliye Encümenine havale edil
mesini talebediyarum . I 
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ı REİS — Burhanettin Onat. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Ar
kadaşlarım; fikrimi belki iyi izah edemedim. 
Bu, yep yeni mükellefiyetler tahmil eden bir 
teklif değildir. Bu zaten vardı, fakat müddeti 
bitmişti. Meclisçe ve Hükümetçe bilinmiyen 
mevzular değildir. Yalnız ben teklifimde, beş 
senelik tecrübeye istinaden muafiyeti biraz 
daha teşmil etmiş bulunmaktayım. Teklif, Ba
sın- Yayın ve Turizm Vekâleti ile mutabık 
olarak hazırlanmıştır, yep yeni bir muafiyet 
değildir. 36 ncı maddenin bana verdiği hakkı, 
bu filânı alâkadar eder diye, beni bu hakkım-
dan mahrum bırakmak doğru olmıyacaktır. Ni
hayet Maliye Encümeninin muhterem âzası ar
kadaşlarımız da buradadır. Gümrük ve İnhi
sarlar Encümeni âzası arkadaşlarımız da bu
radadır. Muhterem reisleri başta olmak üzere 
Bütçe Encümeni âzası arkadaşlarımız da bu
radadır. Bizleri irşat ve tenvir edecek fikir
lerini encümenleri adına serd ve ityan ede
bilirler. Artık 1958 de verilen bu teklifimin 
1960 senesi başında bir netice almasını bek
lemek zannederim hakkımdır arkadaşlarım. İs
tirham ediyorum, bunu her hangi bir mülâ
haza ile geriye atmıyalım. 

REİS — Bütçe Encümeni. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhterem 
arkadaşlarım; Sayın Burhanettin Onat arka
daşımızın turizm mevzuunda teklif etmiş olduğu 
kanunun tadilinin ehemmiyetini bendeniz de 
takdir ediyorum. Hakikaten arkadaşımız bu mev
zu ile çok yakından alâkadardır. Turizmi Teşvik 
kanunu kendilerinin teklifi olarak müzakere edil-

I mis, kanuniyet kesbetmiş ve çok faydalı o1 muş
tur. Muvakkat encümende ben de kendileriyle 
beraber çalıştım. 

Bir kanunun ihtisas encümenlerinde müzakere 
edilmeden Meclise gelmesinin mahzurlarını arka
daşlarımız takdir ederler. Diyorlar ki, «Gümrük 
ve İnhisarlar Encümeni azaları, Bütçe Encümeni 
reis ve azaları, Maliye Encümeni azaları Meclis
tedir. O halde şimdi Heyeti Umumiyede görüşül
mesinde mahzur yoktur.» Yalnız onlar değil, bü
tün komisyonların azaları buradadır, Mealist:-
dir, bu mucip sebepler encümenlerden geçmesi 
lüzum ve zaruretini reddetmek komisyonların il
gasına gitmekten başka bir şey değildir. Bütün 

| encümen-azaları burada olduğuna göre, doğru-
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î : 31 1.2 
•dan doğruya tetkik edelim demekle, komisyonlar 
böyle bir ifade ile vazifelerinden alıkonamazlar. 
Pek tabiî komisyonların teşkilinin sebepleri cüm
lenizin malûmudur, orada meseleler ariz ve amik 
tetkik edilir. Hele Bütçe Encümeni 'gibi malî 
muvazeneye ve masraf kanunlarına mütaallik 
lâyiha ve teklifleri müzakere vazifesi Dahilî Ni
zamname ile kendisine verilen bir encümende 
görüşülmeden Umumi Heyette görüşmek Dahilî 
Nizamnameye sarahaten muhaliftir. Bendeniz 
arkadaşımızın teklifinde ısrar etmemelerini rica 
ederim. Çünkü hakikaten yanlış bir hareket tarz, 
ve bir çığır olmaktadır. Bu Basın - Yayın Encü
meninden çıkmıştır. Yahut raporu hazırlan
maktadır. 

. 1960 O : 1 
maktadır. Kanun bu muaflık hükmünün CÛ88 
sayılı Kânunun neşrinden itibaren beş yıl me
riyette kalmasını kabul etmiş ve bu msddet 
5 . VI . 1958 tarihinde sona ermiş bulunduğun
dan bu tarihten itibaren bu hükmün tatbik yeri 
kalmamıştır. 

Sayın Burhaneddin Onat, sözü edilen kanun 
teklifiyle, meriyetten kalkmış olan mezkûr mu
aflık fıkrasının, muafiyetten istifade edecek eş
yaya yenilerinin ilâvesi suretiyle tevsian ihya
sını ve yeni hükmün 10 yıl müddetle meriyette 
kalmasını sağlamak istemektedir. 

Bu kanun teklifi Yüksek Meclisin alâkalı En
cümenlerinde normal seyrini takibederek tetk-k 
edilmekte olup varılacak nihai karara göre ya
kında huzurunuza gelebilecektir. 

Yüksek Heyetinizce de malûm bulunduğu 
üzere, turizm müesseseleri bugünkü mevzuatı
mızla çeşitli vergi muaflıkları ile sair kolaylık
lardan faydalanmaktadır. Ezcümle : 

a) Bu müesseseler, kendilerine lüzumlu em
lâk ve araziyi Devlet ve diğer âmme idarelerin
den satınaldıkları takdirde bunların bedelini 20 
yılda ve taksitlerle ödiyebilmektedirler. 

b) Bu müesseseler 10 yıl süre ile Bina Ver
gisinden muaftırlar. 

c) Aynı müesseseler 10 yıl müddetle İktisadi 
Buhran Vergisinden muaftırlar. 

d) Bu müesseseler 10 yıl müddetle Arazi 
Vergisinden de muaftırlar. 

e) Aynı »müesseseler gayrimenkullerinin ta
puya tescil ve şerhi için hare ödemezler. 

f) Bu müesseseler, turizm işleri için tesis 
edilmiş bulunan fondan âzami % 5 faizle inşa, 
tevsi, ıslah, teçhiz ve tefriş kredisi almaktadırlar. 

g) Bu müesseseler, oda, banyo, tedavi, ye
mek, içki, eğlence, duhuliye, hizmet ve nakliye 
vasıtası fiyat ve ücretlerini serbestçe tâyin ede
bilmektedirler. 

h) Yine bu müesseseler 3 yıl müddetle, Türk 
personel sayısının % 15 ine kadar yabancı devlet 
tebaalı mütehassıs personel çalıştırabilmekte, ya
bancı salon ve caz orkestralarına iş verebilmekte
dirler. 

Bu izahattan da müsteban buyurulacağı cihet
le turizm müesseseleri, mevzuatımızda geniş bir 
yer kaplıyan çeşitli muaflık ve imtiyazlardan 
faydalanmakta olup sayın teklif sahibi bunlar
dan, Yüksek Heyetinizin vaktiyle meriyet süre
sini önceden tesbit ederek kabul ettiği ve bu süre-

BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Çık
madı. 

BEHZAT BlLGlN (Devamla) — Yahut ra
poru hazırlanmaktadır. 

BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Se
nesi 1958... 

BEHZAT BÎLGlN (Devamla) — 1958 diyor
lar. Maalesef kendi kanun tekliflerine münhasır 
bir hâdise değildir., Yapılmış olan kanun tek
lifleri içinde gecikmeye mâruz olanlar vardır. 
Fakat bunların hepsi müzakere edilecek durum
dadır. Birbirini takibeden encümenlerden geçip 
Meclisten olgun bir şekilde çıkması faydalıdır. 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeninden Maliye ve 
Bütçe encümenlerinden geçmesi lâzım olan böyle 
bir kanun üzerinde Heyeti Aliyenizin doğrudan 
dağruya bir karara varması, bir karar vermesi 
son derece müşkül bir iştir. Komisyonlardaki 
arkadaşların burada, Heyeti Umumiyede bului-ma-
ları bir esbabı mucibe olamaz. Çünkü Heyeti 
Umumiye müzakereleriyle komisyon müzakereleri 
arasındaki fark malûmdur. Bendeniz bu tek
liften vazgeçmelerini rica ederim. Biz Bütçe 
Encümeni olarak böyle bir prosedüre asla taraf
tar olamıyoruz. 

REİS '•— Gümrük ve inhisarlar Vekili. 
GÜMRÜK VE İNHISARLAR VEKIL! HÂ-

Dl HÜSMÂN (istanbul) — Burhaneddin Onat 
arkadaşımızın yeniden Gümrük Kanununa ilâ
vesini teklif ettiği fıkra hükmü, Turizm Endüs
trisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde tu
rizm belgesi almış olan müesseselerin belli bâzı 
çşyayı belli şartlarla ve belli bir süre içinde 
yurda muafen sokabileceklerini hükme bağla-
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nin geçmesiyle ömrü sona ermiş bir tanesinin ye
niden ihyasını istemektedir. 

Kısaca arz ettiğim bu geniş muaflık ve imti
yaz hükümlerine bir yenisinin ilâvesi gayesiyle 
yapılmış olan bahis mevzuu kanun teklifinin Yük
sek Meclis encümenlerinde normal seyrini takib-
ederek tetkik edilmesine mâni ve böyle bir tetkik
ten geçmeden huzurunuzda tetkiki gibi fevkalâde 
mahiyette bir müstaceliyet usulünün tatbikini ge
rektirir bir cihet bulunmamak iktiza eder. 

Nitekim yukarda da arz ettiğim gibi bir bu
çuk yılı aşkın bir müddet önce meriyetten kalk
mış bulunan mezkûr hükmün ihyası için sayın 
teklif sahibi bundan önce de aynı mahiyette bir 
kanun teklifinde bulunduğu halde bu teklifini 
bil âhara geri almakla bu hususta böyle bir müs
taceliyete lüzum olmadığını bizzat kabul etmiş 
bulunmaktadır. 

Hükümetinizin memlekette iç ve dış turizmi 
geliştirme mevzuundaki gayretleri sadece yukar
da fihristini arz ettiğim mevzuat hükümlerinden 
ibaret değildir. Topyekûn memleket kalkınması 
yolundaki 10 yıllık icraatımızın her belirtisinde 
yurdumuzun turistik cazibesini artırmak, tarihî 
ve coğrafî servetlerini yaratıldıkları günlerin gü
zellik, ihtişam ve heyecanlan ile gün ışığı altında 
yerli ve yabancı medeni insanın gözüne ve gön
lüne sunmak gayretinin payı büyüktür ve herkes
çe malûmdur. Bu ifademle şunu arz etmek isti
yorum ki, Hükümetiniz de turizm mevzuu üze
rine titremektedir ve Sayın Burhanettin Onat'm 
heyecanını anlayış ve sempati ile karşılamaktadır. 

Ancak her iyi niyet belirtisi teklifin istihdaf 
ettiği faydayı en müessir şekilde tahakkuk ettire
cek bir nihai formüle ulaştırılması, yararlıkları 
denenmiş usullerle incelenmesine, çevresinde doğ
ması mukadder bütün düşünceleri tatmin eden 
bir berraklığa kavuşturulmasına bağlıdır. Bu tek
lif çevresinde çeşitli düşünceler ileri sürülebil-
mektedir. Bu husustaki gerçeği de en iyi Büyük 
Millet Meclisinde kanunların normal tetkik pro
sedürü olan alâkalı encümenler tetkikatmı mü-
taakıp Umumi Heyet müzakeresi usulü tesbit ede
bilir. 

Bahis mevzuu teklifin komisyon müzakerele
rinin bugüne kadar intacedilememiş olması, alâ
kalı encümenlerin mütekaddim tarihli lâyiha ve 
kanun tekliflerinin ruznamelerde yarattığı kesa
fetlerden ileri gelmiş olacağı tabiîdir. Hükümet
çe getirilmiş bâzı lâyihaların da aynı sebeplerle 
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gecikmelere mâruz kaldığı bir gerçektir. Kaldı ki, 
bahis mevzuu kanun teklifi encümenlerde büyük 
bir gecikmeye de uğramamıştır. Metni, Basın -
Yayın ve Turizm Encümeni Üeak 195ü ayı içinde 
tetkik etmiş ve teklif diğer encümene intikal et
miştir. 

Bu itibarla ben, bu kanun teklifinin alâkalı * 
encümenlerde tetkikine devam olunmasını yüksek 
müsaadenize arz edeceğim. Muhterem teklif sahibi 
de bu hususta bize müzahir olursa kendisine şim
diden teşekkür ederim. f 

Muhterem arkadaşlar, bir noktayı daha arz 
edeyim. Teknik Dakımından büyüu. bir mahzu
ru olacaktır. Arkadaşımız teklifinde, 5 sene 
müddetle tatbik edilmiş, tatbiki kanun met
ninde kabul edıımış ve o sene geçmiş; binaen
aleyh kadü'k olmuş bir kanunda bu tadilâtı 
tekili ediyor. Yanı strüktürü dahi kanun tek
niğine uygun değildir. Gayet geniştir. 

Bir noktaya daha işaret edeyim. Arkada
şım, bu yepyeni bir kanun değildir, dediler. 
Kısmen hulunu bulunmıyan bir hükmü tem-
didediyor. Bunun yanında çok geniş teklifleri 
de ihtiva etmektedir. Bu itibarla, gerek Maliye 
Encümeninde ve bilhassa Bütçe Encümemnde, 
hattâ teknik bir komisyon olan Gümrük Encü
meninde müzakere edilmeden yüksek huzuru
nuzda müzakere edilmesi hakikaten Heyetini
zi uzun mesai yapmaya mecbur kılacaktır. 
Hükümet esasi itibariye teklife muhalif değil
dir. Yalnız, üzerinde çalışma icabedecek hu
suslar çoktur. Bu itibarla müsaade buyurursa
nız, normal komisyonlardan geçsin, biz de ta-
kib edelim, komisyon arkadaşlarımıza da rica 
edelim, en kısa bir zamanda çıkmasının imkâ
nını temin edelim. Yüksek huzurlarınızda bu 
şekilde müzakere edilirse, çok isabetli bir ka
rar alınmış olur. 

REİS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Arka

daşlar, özür dilerim. Kıs d ve son defa konuşa
cağım. Evvelâ Behzat Bilgin arkadaşıma arzı 
ceva'bedeyim : 

«Çoık mühim bir kanundur. Komisyonlar
da görüşülmesi lâzımdır.» dediler. Vâzıı kanun 
Dahilî Nizamnamenin 36 ncı maddesini tedvin 
edenken (Şu şu şartlar altında olursa muhaıt-
kaik encümenlerde görüşülmesi icabeder de He
yet Ümumiyeye gelmez, encümenlere gider, 
daha az ehemmiyette olursa Heyeti Ümumiyeye 
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gelir.) diye bir kayıt mı eklemiştir? Dahilî Ni- . 
zamnamenin banı tanıdığı bu hakkı lütfen ı 
kabul buyurunuz. Ya bu işi burada 'bitirelim, 
yahut 36 ncı maddeyi kaldıralım. Bu nasıl şey
dir? Gerek Behzat Bilgin, gerekse Hadi Hüs-
man arkadaşımız her ikisi de noktai nazarları
nı kabul ettirmek için büyütüyorlar 'büyütü
yorlar ve şişiriyorlar şişiriyorlar... Sanki mu
azzam bir şeymiş gibi karmakarışık ediyorlar. 
Hayır arkadaşlar, tekrar teyidediyorum, ısrar 
•ediyorum, bir maddelik bir kanundur. Ara 
ettiğim gibi beş sene yürürlükte kalmıştır. 
Beş sene sonra imkânlar bumuşuz, dâhilden 
hariçten krediler bulmuşuz, 'turizm müessese
lerini birdenbire canlandıracağımız zaman bu 
sefer encümenlerde arizü amik konuşulsun, de
niyor. Bunun arizü amiki yoktur arkadaşlar. 
«Daha evvel mevcudolan bir kanundur, fauna 
ilâve edilmiştir.» diyor. Size ilâve edilenleri 
söyliyeyim, bu hususu yüksek takdirlerinize 
arz ederek ona göre reylerinizi jstimal buyur
manızı rica ediyorum. İlâve ettiğimiz maddele
rin çoğu Devlet daireleriyle alâkalı mevzulardır. 

Meselâ Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti
nin dışardan getireceği fotoğraf filimi, fotoğ
raf malzemesi, sinema filmleri, para ile mem
leket dâhilinde satılmıyaeak olan birtakım afiş
ler, reklâmlara taallûk eder. Heyeti Umumiye 
beğenmiyorsa, fazla görüyorsa kaldırır. Ama 
arz edeyim ki lâzımdır. Basın - Yayın ve Tu
rizm Vekâletine tahsisat olarak ne veriyoruz ? 
Az verdik, çok verdik derken gümrük yakası
na yapışıyor. Memleketi tanıtmak için bâzı 
reklâma ait matbuaların Gümrük Resminden 
muafiyetini istedik. Aşağı - yukarı hepsi buna 
mümasil şeyler. Doğrudan doğruya vatandaş
ları alâkadar eden şeyler varsa, bunlar da de
vede kulak kabilinden şeyler olup teklifin he
yeti umumiyesinin müzakeresi sırasında halle-
dilemiyecek, incelenemiyecek mevzular değil
dir. 

Muhterem Gümrük ve Inlhisarlar Vekilimiz 
'bir noktaya daha işaret etti, «Kendi yaptığı tek
lifini geri aldı» dedi. Bakın, bakın arkadaşlar, -
'bir iddia için neler yapıyorlar. 

Ben Basın - Yayın ve Turizm Vekâletinin 
Teşkilât Kanununu alâkadar eden yeni bir tek
lifte bulunmuştum. Allah gani gani rahmet 

• eylesin, adını andıkça büyük acı hissettiğim, 
merhum Servet Somuncuoğlu arkadaşımız yeni 
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vekil olmuştu. Bana dedi ki, «Burhanettin Bey 
sen böyle bir kanun teklifi getirmişsin, biz de 
vekâlet olarak bir teşkilât kanunu hazırlıyo
ruz. Bir tearuza düşmiyelim. Senin teklifin için
de gümrük muafiyetlerini alâkadar eden kı
sımlar hakikaten ehemmiyetlidir, müstaceldir, 
'bunu ayır, ver. Teşkilât Kanununu bizimki ile 
birleşirdim.» peki dedim, ayırdım ve verdim. 
Şimdi güya reddedilen veya geri almış oldu
ğum kanun teklifim bugünkü kanun teklifim 
imiş gibi Yüksek Heyetinizi teklifimin reddine 
imale için bu şekilde konuşuyorlar. Doğru mu 
arkadaşlar? 

Muhterem arkadaşlar, Vekil Bey bir tezada 
daha düştü. «Çarçabuk buraya gelir konuşu
lur» derken, bir taraftan «Devletin teklifleri 
bile bazan uzun zaman komisyonlarda kalıyor» 
dediler. Doğru olan ikincisidir. 

Arkadaşlar, hiçbir şahsi menfaatim yok
tur. Teşriî hayatımın ilk gününden beri üzerinde 
hassasiyetle durup titrediğim bu turizm endüst
risi tam sağlanacağı sırada uzatılması doğru ol
maz. Gene yüksek (himayelerinize iltica ediyo
rum ve istirham ediyorum. Bunu bir an evvel 
çıkartalım arkadaşlar. 

REİS — Rükneddin Nasuhioğlü 
RÜKNEDDİN NASUHÎOĞLU (Edirne) — 

Muhterem arkadaşlar, Burhanettin Onat arka
daşımızın îmndan evvelki teklifi kanunisi Da
hiliye Encümenine gelmişti. Kendilerinin huzu« 
ru ile orada müzakere ediliyordu. Hattâ rah
metli vekil arkadaşımız da orada idi. Vekil 
arkadaşımız teklifin esaslı olarak kendisine ta« 
allûk etmesi dolayısiyle kısa, iki üç aylık bir 
müddet için tehirini rica etti, biz de kısa bir 
zaman için bu işi talik ettik. Kanun hâlâ gel
memiştir. 

İkinci kanunun vaziyetini bilmiyorum ama 
nihayet mevzu birbirine bağlıdır. Burhanettin 
Onat arkadaşımıza iştirak ederek ben de Hü
kümetten bilhassa rica ediyorum, turizm mev
zuatına ait kanun foir an evvel gelsin ve bu 
dâva da kökünden halledilsin. 

RElS — Maliye Vekili, buyurun. 
MALÎYE VEKÎLt HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; Gümrük 
Vergisi Kanununun 5651 sayılı Kanunla eklenen 
ve 6088 sayılı Kanunla değiştirilen bir (C) fık
rası, vardır. Bu (G) fıkrası; turizm endüstrüsi 
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için hariçten ithal olunacak eşyada vergi muaf
lığı bahşeder. Bu kanunun müddeti bitmiştir. 
Burhanettin Onat arkadaşımız bir teklifle bunun 
maddelerinin tevsian, müddetini de aynı zaman
da evvelce beş sene iken şimdi on seneye çıkar
mak suretiyle bir kanun teklifi vermiş bulunu
yor. 

Muhterem arkadaşlar; teklif müspet veya 
menfi mütalâa olunabilir. Bendeniz sadece şu 
hususu arz etmek istiyorum : Bu, Gümrük Ver
gisinden, İstihsal Vergisinden, belediye hissesin
den ve rıhtım rüsumundan muaflığı ihtiva eden 
bir tekliftir. Maddeler genişletilmiş, müddet uza
tılmıştır. Bu derece mühim vergi muafiyetleri te
sis eden bir teklifin alâkalı encümenlerden geç
mesinde fayda, hattâ zaruret vardır. 

Teklifin encümenlerde müzakeresi gecikmiş. 
Burhanettin Onat arkadaşıma hak verdim, Güm-
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rük ve İnhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenle
ri reisleri arkadaşlarımdan ben de şahsan rica
cı olayım; teklifi daha süratli müzakere etsin
ler. 

Teknik olan ve muafiyetler tesis eden bir tek
lifin doğrudan doğruya Heyeti Umumiyeye ge
tirerek, müzakeresi cihetine gitmiyelim. Burna-
nettin Onat arkadaşımdan, takririni geri alma
sını, geri almadıkları takdirde Heyeti Umumiye-
nizin takriri kabul etmemenizi rica ederim. 

EEÎS — Efendim; Burhanettin Onat arkada
şımız tarafından Dahilî Nizamnamenin 36 ncı 
maddesi uyarınca verilen takriri Nizamnameye 
uygundur. 

Bütçe ve Maliye encümenleri teklifin kendi
lerine verilmesini istemişlerdir.. 

ikinci müzakeresi yapılacak maddelerden 
müzakereye devam ediyoruz. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus 
terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla muaddel 
10 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa Encümeni maz
batası (1/366) 

RE IS — Muvakkat madde hakkında encümen 
mazbatası gelmiştir, okuyoruz. Fakat şu anda ge
rek Maliye, gerek Gümrük ve İnhisarlar ve ge
rekse Bütçe encümenlerine verilebilmesi için Da
hilî Nizamnamenin 36 ncı maddesinin.3 ncü fık
rasına bağlı 14 numaralı, not gereğince Yüksek 
Heyetinizin gündeme alınması için karar verme
si lâzımdır. Ondan sonra talebedilirse bu, encü
menlere verilebilir. Bu itibarla gündeme alınması
nı reylerinize arz ediyorum: Gündeme alınması
nı kabul edenler.... Etmiyenler... Efendim Riya
set Makamında bulunan kâtip arkadaşlar ufak 
bir ekseriyette tereddüde düşmüşlerdir. Bu iti
barla reylerinizin ayağa kalkılması suretiyle alın
ması zarureti hâsıl olmuştur. Gündeme alınması
nı kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar.... Kabul 
etmiyenler ayağa kalksınlar... Efendim takrir ek
seriyetle reddedilmiştir. Teklif normal encümen
lerde müzakeresine devam edilecektir. 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. : 1/366 
Karar No. : 17 

28.1.1960 

Yüksek Reisliğe 
4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi 

Kanununun 5611 ve 6557 sayılı kanunlarla mu
addel 10 ncu maddesine bir fıkra ve bu kanuna 
bir muvakkat madde ilâvesine dair kanun lâyi
hasının Umumi Heyetteki müzakeresi sırasında, 
Trabzon Mebusu Mahmut Goloğkt'nun, muvak
kat maddenin tadilini derpiş eden teklifinin en
cümenimizde müzakeresine karar verilmekle key
fiyet ilgili Vekâlet temsilcilerinin de iştirakiyle 
tetkik ve müzakere edildi : 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun mu
vakkat maddenin tadili hakkındaki teklifinde, 
10 ncu maddeye ilâve olunan (G) fıkrasındaki 
Denizde üsteğmen ve binbaşı rütbelerinde birer 
sene noksan beklemeden istifade için (asgari 
bekleme müddetinin üçte biri kadar gemide ve 
Filo kumandanlıklarında hizmet) prensibi dikka
te almmıyarak Deniz Kuvvetleri kadrosunda vazi
feli bilûmum yardımcı sınıf subayların noksan 
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beklemeden istifadelerini hedef tuttuğu müşahe
de ve ayrıca bir kısım yardımcı sınıf subayların 
Devlet Şûrasında dâva açarak hakkını aldığı 
halde bir kısım subayların her hangi bir sebeple 
dâva açmadığı veya açılan dâvaların roddolun-
duğu ve bu suretle de mezkûr haktan istifade 
edemedikleri görülmekle teklif olunan muvakkat 
madde ile bu ikiliğin izalesi imkân altına alın
mak istendiği anlaşılmaktadır. 

Vekâletin kanun lâyihasına ait esbabı muci-
besinde ve encümenimizin 15 . XII . 1959 tarih
li mazbatasında açıkça belirtildiği üzere noksan 
bekleme keyfiyeti (Denizde ve gemide yıpran
ma) karşılığı olarak kabul edilmiş, denizde ve 
gemide hizmet etmemiş subayların bu noksan 
beklemeden istifadeleri, kanun lâyihasının sevk 
sebebi ve prensibine de muhalif bulunmuştur. 
Filhakika, bir kısım deniz yardımcı sınıf subay
ları Devlet Şûrasının, kanundaki (Denizde) tâ
birini mutlak olarak kabul etmesi dolayısiyle 
denizde ve gemide bir gün dahi hizmet görmemiş 
olmalarına rağmen noksan beklemeden istifade 
ettirilmişlerdir. Ancak, Devlet Şûrası kararları, 
idarenin prensiplerini ve evleviyetle vâzıı kanu
nun tasarruflarını takyidedemiyeceği gibi bu isti-
iade de hiçbir zaman mutlak bir mahiyet alma
mıştır. Zira Devlet Şûrası, bu hükümden ancak, 
noksan beklemeden istifade edeceği tarihte subay 
statüsüne tâbi olanların istifade edebileceklerini 
(karar altına almış, evvelce askerî memur statüsü
ne tâbi olanlardan askerî hâkim, öğretmen, askerî 
mühendis ve yüksek mühendislerin yardımcı sınıf 
subaylığa nakledildikleri 22 . VI I I . 1955 ve 6801 
sayılı Kanunla subaylığa geçirilmiş olan muamele 
ve hesap memurları, askerî sanatkâr ve emsalle
rinin, subay sınıfına nakledildikleri 30 . VIII . 
1956 tarihinden önceki tarihlere nasplarrnm gö
türülmesi için açtıkları dâvalar reddolunmuş ve 
tunların dâva hakları, ancak subay statüsüne 
geçtikleri tarihlerden itibaren kabul edilmiştir. 
Halbuki, oncümenimiz, umumiyet prensibini ih
lâl etmemek için, askerî memur iken sonradan her 
ne suretle olursa olsun yardımcı sınıf subaylığa 
nakledilenlerin, rütbesine ait asgari müddetin 
üçte birini gemide ve 15 . X I I . 1959 tarihli maz
batamızda belirtilen mucip sebeplerle hizmet şekli 
#ym mahiyette kabul olunan filo kumandanlık
ları karargâhlarında - mazide - ki durumu dola
yısiyle muvakkat maddeye münhasır olarak do
nanana kumandanlığı karargâhında - geçirmek 
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şartiyle noksan beklemeden istifadelerini kabul 
etmiş bulunmaktadır. Bu itibarla O fıkrasının 
prensibine sadık kalınarak noksan beklemeden is
tifade hususu, Devlet Şûrası kararlarına nazaran 
daha da tevsi edilmiştir. Bu bakımlardan vâki ta
dil teklifinin nazara alınmamasına mevcudun itti-
fakiyle karar verilmiştir. Umumi Heyetin tasvip
lerine arz edilmek üzere Yüksek Riyasete sunu
lur. 

Millî Müdafaa 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Nevşehir îçel 
Zihni Üner Yakup Karabulut 

Kâtip 
Muş îzmir 

Şemsi Ağaoğlu Fevzi Uçaner 
Giresun İstanbul 

Sadık Altmcan Nazmi Ataç 
Tekirdağ istanbul 

Nurettin Aknoz Nuri Yamut 
İstanbul Konya 

Tahsin Yazıcı îshak Avni Akdağ 

ASIM EREN (Niğde) 
riea ediyorum. 

Usul hakkında söz 

REİS — Buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

lar, Millî Müdafaa Encümeni Sayın Reisinin Mec
lisi Âliye sunduğu mazbata, encümeni temsil et
memektedir. 

Bilhassa 27 Ocak tarihinde Meclisi Âliden en
cümene havale buyurulan bir madde, encümenin 
bir âzası sıfasiyle arz ederim, o günden bugüne 
3 apılan bir tek toplantısında tetkik edilmemiştir. 

Eğer bize toplantı davetiyesi göndermeden 
Riyasetçe bir toplantı yapılmışsa, ittifak tâbirinin 
kullanılması yersizdir. Bu itibarla tamamen En
cümen Reisinin şahsi olarak tanzim ettiğine kaani 
olduğum bu mazbatanın kaale alınmamasını rica 
ederim. 

REİS — Encümen Reisi, buyurun. 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ REÎSl 
ZİHNÎ ÜNER (Nevşehir) — Muhterem arkadaş
larım; Asım Bey arkadaşımızın burada mütalâa
larını dinledim. Hiçbir suretle bunun bahsolma-
dığını Yüksek Heyetinize arz ederim. Komisyon 
usulüne tevfikan toplanmış ve 11 azasının ittifa-
kiyle bu kararı almıştır. 

ASIM EREN (Niğde) — Hangi tarihte? 
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MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ REÎSÎ 

ZÎHNİ ÜNER (Devamla) — Kendilerine bu top
lantı haberi verilmiştir. Fakat kendilerinden, 
«Bizim grup toplantımız encümen toplantısından 
daha mühimdir, gelmiyorum» şeklinde cevap alın-
ımıştır. Arz ederim efendim. 

REÎS — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

lar, bendenizin arz ettiğim toplantı şimdi okunan 
mazbatanın tanzim edildiği toplantı olması gere
kir. Evvelce esas hakkında Millî Müdafaa Encü
menince iki defa mazbata yapmışlar. Bu üçüncü 
mazbatadır. O iki mazbata hakkında bir şey söy
lemiyorum. Maruzatım bu son mazbata hakkında
dır. Yani Meclisi Âlide son müzakereden sonra 
encümene havale edildiği 27 Ocak tarihinden bu 
yana encümence hiçbir toplantı yapmadık; bir ka-
lar almadık. Encümene muzaf olarak yapılmış 
bir encümen toplantısı ve bir karar olmadığını 
arz etmek istiyorum. 

REÎS — Encümen Reisi. 
MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ REÎSÎ | 

ZİHNİ ÜNER (Nevşehir) — Muhterem arkadaş- I 
l^rım, özür dilerim. Asım Eren arkadaşımızın zü
hulü muhakkaktır. Onu tashih için söz almak lü
zumunu hissettim. 

Encümen Perşembe günü saat 16,30 da top
lanmıştır. Perşembe günü saat 14,30 da umumi 
tabloya toplantı saati de yazılmış ve arkadaşlara 
malûmat verilmiştir. Ruznamede bulunması iti
bariyle kendilerine de haber gönderilmiştir. Biraz 
evvel de arz ettiğim gibi, kendileri «Bizim grup 
toplantımız encümen toplantısından daha mü
himdir, gelemiyoruz» şeklinde malûmat gönder
mişlerdir. Encümenimiz burada imzaları bulu
nanların huzuriyle toplanmış bulunuyor. Mutlak 
bir ekseriyetle toplanmış, uzun müzakereden son
ra mevcudun ittifakiyle bu kararı almıştır. 

Arz ederim. 
REÎS — Selim Soley. < 
SELÎM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, diğer encümenleri bilmem, Millî 
Müdafaa Encümeninde senelerden beri devam | 
eden teamül, mutadın dışındaki toplantılann 
encümen 'kâtibi marifetiyle bütün üyelere du-
yurulmasıdır. Bunun birçok emsali vardır. Bu 
son toplantıda bu emsal yapılmamıştır. Asım 
Bey arkadaşımız, «Grup toplantısı daha mü
himdir.» demiş, oraya gitmiş, böyle bir şey 
yoktur arkadaşlar. Bu Reisin hususi mahiyette I 
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I bir toplantısıdır. (Soldan, «Böyle şey olamaz» 

sesleri) Mâruzâtımız, olmaması lâzımgelen şe
yin olmamasını temin içindir. 

Asım Beyin söylemediği bir fikri söylemiş 
gibi ifade ettiler. Aynı şeyi belki bana da söy-
liyeceklerdir. Ars edeyim ki ben böyle bir şey 
söylemiş değilim. Reis mûtadın dışında husu
si bir muamele yapmıştır. Binaenaleyh mazba
tanın yeniden tetkiki gerekir, durup durur
ken hançer atılamaz. 

REÎS — Asım Eren arkadaşımızın talebiyle 
açılan usul üzerindeki müzakere bitmiştir. 

ASIM EREN (Niğde) — Bana atfedilen 
şeyleri söylemiş değilim, cevap vereceğim. 

REÎS — Bunun usulle alâkası yoktur. 
ASIM EREN (Niğde) — Sataşmaya cevap 

vereceğim. 
REÎS — Evvelâ usulü halledelim, bu mev

zuda size söz vereceğim. 
Encümende toplantı nisabı mevcuttur ve 

encümende mevcudun ittifakiyle karar veri-
miştir. Mutlaik ekseriyete lüzuım yoktur. 

Arkadaşımızın bu tadılnameye vâki olan 
itirazı üzerine encümenin tanzim ettiği maz
batanın teksir edilmek suretiyle Muhterem 
Azaya dağıtılması gerektiği ifade buyuruldu. 
Buna da lüzum yoktur. Dahilî Nizamnamenin 
101 nci maddesi kanun teklif ve lâyihalarının 
48 saat evvel dağıtılmadıkça müzakere edile-
miyeceği kaydını ihtiva eder. Bu işe ne bir 
kanun teklifi, ne de bir lâyihadır, bir tadil-
namedif. Zabıtlarda buna ait birçok örnekler 
mevcuttur. Bu gibi mazbatalar burada okun
makla iktifa edilmektedir. Büyük Millet Mec
lisinin mütaaddit kararlarında geçmiş ve âdet 
haline gelmiş olduğu veçhile mazbata burada 
okunmakla iktifa edilir. Bu itibarla usulsüzlük 
de varit değildir. 

Tadilnameyi teklif eden arkadaşımızdan 
başkasının konuşma hakkı olmıyacağma göre, 
söz Mahmut Goloğlu'nundur. 

I ASIM EREN (Niğde) — Reis Bey, sataşma 
i olduğu için söz istiyorum. 

REÎS — Peki efendim. 
Buyurun Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muh

terem arkadaşlar, 4273 sayılı Subaylar heye
tine mahsus terfi Kanununu 5611 sayılı Ka-

I nunla muaddel 10 ncu maddesine bir fıkra 
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eklenmesi hakkındaki Hükümet lâyihasına en
cümence eklenmek istenen muvakkat madde- j 
nin, geçen inikatta, hakikaten lüzumlu bulun
duğunu, encümenin bu muvakkat madde ile 
ikiliği ortadan kaldırmaya matuf iyi bir ha
reket yaptığını arz etmiştim. 

Ancak; yine demiştim ki, bu ikilik bu mu
vakkat madde ile tamamen kaldırılmaımakta, 
ancak yarı yarıya telâfi edilmektedir. O halde, 
müsaadenizle maddeyi kâmil bir hale getirip, 
eski adaletsizliği tamamen ortadan kaldırmak 
lâzımdır. Bu maksatla verdiğim bir önergeyi 
de Yüksek Heyetiniz kabul etmiş ve önerge 
encümene gönderilmişti. Encümen bu önergeyi 
tetkik etmiş ve eski kararında ısrar ederek tale
bimin reddini mutazammm işbu raporu yüksek 
hzurunuza getirmiştir. 

Peşinen arz edeyim ki; encümenin raporunu 
okuduğum zaman biraz asabi bir ifade taşıdığı
nı gördüm. Galiba bu yüzden olacak ki bâzı 
hukuki hususata pek iltifat edilmemiş. Şimdi bun
ları teker teker arz edeyim: 

Bir kere bana öyle geliyor ki; bu raporun 
neticesi bir yanlş anlaşılmaya bina edilmiştir. 
Yani benim fikrim tam anlaşılmamıştır. Bunu 
nereden anlıyorum? Rapordan. Bakınız rapor ne 
diyor: 

(Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun mu
vakkat maddenin tâdili hakkındaki teklifinde, 
10 ncu maddeye ilâve olunan (G) fıkrasındaki 
Denizde üsteğmen ve binbaşı rütbelerinde birer 
sene noksan beklemeden istifade için (asgarî 
bekleme müddetinin üçte biri kadar gemide ve 
Filo kumandanlıklarında hizmet) prensibi dik 
kate alınmayarak Deniz Kuvvetleri kadrosunda 
vazifeli bilûmum yardımcı sınıf subayların nok
san beklemeden istifadelerini hedef tuttuğu mü
şahede ve ayrıca bir kısım yardımcı sınıf su
bayların Devlet Şûrasında dâva açarak hakkı m 
aldığı halde bir kısım subayların her hangi bir. 
sebeple dâva açmadığı veya açılan dâvaların 
reddolunduğu ve bu suretle de mezkûr haktan 
istifade edemedikleri görülmekle teklif olunan 
muvakkat madde ile bu ikiliğin izalesi imkân al
tına alınmak istendiği anlaşılmaktadır.) 

Muhterem arkadaşlar, bana atıf ve isnadolu-
nan fikirlerden birincisi benim değildir. Benim 
böyle bir iddiam yoktur. İkincisi benimdir. Be
nim önergem sadece muvakkat maddeye aidolur) 
ikinci kısımda beyan ettikleri fikrin tâ kendisi-
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dir. Yani Kendilerinin de teslim ettikleri gibi; 
bir kısım Deniz yardımcı sınıf subayları Devlet 
Şûrasına gitmek suretiyle hak almışlar, bir kı
sım yardımcı sınıf subaylar ise Şûrayı Devlete 
gitmeyi bilmedikleri veya müddeti geçirdikle ı-i 
için haklarını alamamışlardır. Bu ikilik bundan 
ibarettir. Benim teklifim esasa hiç taallk etmez, 
birinci madde ile, esasla alâkası yoktur. Sırf 
ikiliği telâfi babında verilmiştir. Acaba hakika

ten böyle bir ikilik mevcut olmuş mudur? Ben
deniz bunu geçen celsede arz ve izah ettim. Ama 
rapordan okuyacağım bir cümle bunu zaten tes-
bit edecek. Rapor aynen şöyle diyor: (Filhakika 
bir kısım deniz yardımcı subaylar, Devlet Şû
rası; kanundaki deniz tâbirini mutlak olarak 
kabul etmesi dolayısiyle deniz ve gemide bir gün 
dahi hizmet görmemiş olmalarna rağmen nok
san beklemeden istifade ettirilmişlerdir.) Bu 
olmuş. Şöyle ki; yürürlükte olan kanundaki 
(denizde) tâbirinin vekâlet yalnız Deniz muha
rip subaylarına zanniyle bunu tatbik etmiş. 
Yardımcı sınıf subaylarda itiraz etmemişler. 

Fakat bir gün bir yardımcı sınıf subayı çık
mış, «Kanunda böyle bir tahdit yoktur, hük
mün hepimize şâmil olması lâzımgelir» demiş; 
Şûrayı Devlete müracaat etmiş ve Ihakkını al
mıştır. Faka vekâletin bu tasarrufuna daha ev
vel itiraz etmiyen ve Şûrayı Devlete gitmiyen 
veya vaktinde birtakım yardımcı sınıf subay
ları bu hakkı kazanamamışlardır. Bu suretle 
do ikilik doğmuştur. Bu ikilik nerede doğmuş? 
Hem gemi üstündeki yardımcı sınıf subayları, 
hem de müstahkem mevki gibi karadaki deniz 
yardımcı sınıf subayları arasında... 

Şimdi, encümen der k i ; bir ikilik var, ka
bul ediyorum, telâfi cihetine de gidiyorum, 
amma yalnız gemi üstünde bulunanlar arasın
daki ikiliği telâfi edeceğim. Diğerlerini kabil'. 
etmiyor. 

Meseleyi şöyle arz edeyim; dört doktor var, 
ikisi gemide, ikisi de müstahkem mevki veya 
üst komutanlığında. Gemideki iki doktordan 
birisi Şûrayı Devlete müracaat ediyor, hakkını 
alıyor, diğeri müracaat etmiyor, hakkını ala
mıyor. Encümen diyor ki ; bu hakkını alamı-
yan subayın hakkını telâfi edeceğiz. Güzel 
müstahkem mevki komutanlığmdaki iki dok
tordan da yine birisi müracaat ediyor ve hak
kını alıyor, diğeri alamıyor. Encümen «Bu iki-
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ligin telâfisine lüzum yoktur, çünkü bunlar ge
mide değildir» diyor. 

Bendeniz diyorum ki, bu muvakat madde 
bir defaya mahsustur, bir ikiliği telâfi babm-
dadır, mademki lütfettiniz getirdiniz, bu mad
de ile bütün ikilikleri telâfi edelim, kâmil bir 
madde yaparak en küçük zümredeki huzursuz
luğu da bertaraf edelim ve kanun bütün bir 
camiada aynı huzurlu tesiri yapsın. Bu teklifi
mize karşı encümenin cevabı nedir? «Devlet 
Şûrası kararları idarenin prensiplerini tak
yidedemez» Bu mütalâai Ihuhukiyeden bir şey 
anlıyamadım. «Devlet Şûrası kararları idarenin 
prensiplerini takyidedemez» Ne demektir? Şû
rayı Devlet karaları, kanun tatbikini vekâlete 
temin ettirmişir. Vekâletin prensipleri ile Şû
rayı Devlet karalarının bir alâkası yoktur. 
Nasıl olmuş da böyle bir münasebet tesis edil
miş, anlıyamadım. Bir cevap daha! Bu ikili
min üzerinde durmaya değmez, çünkü Devlet 
Şûrası kararları vazıi kanunun tasarruflarını 
takyidedemez. Bendeniz bu mütalâai hukuki-
yeden de bir şey anlıyamadım. Büyük Millet 
Meclisi kanun çıkartır ve icra organı tatbik 
eder. Salahiyetli merciler tarafından verilen ve 
lâzimülicra olan bir karar kanuna aykırı ise 
o vakit Şûrayı Devlete gidilir. Şûrayı Devlette 
vâzıı kanunun maksadının tatbikini temin eder. 
Nitekim de bövle olmuştur. Binapnaleyh demin 
de arz ettiğim gibi, soğukkanlılıkla yapılacak 
bir müzakerede rrrPıakkak ki bövle bir müta
lâai hukıyeden sarfınazar edilirdi. Fakat hemen 
arkadan encümen raporunda deniyor ki ; fil
hakika, bir kısım deniz yardımcı sınıf subayla
rı denizde ve gemide bir gün dahi hizmet gör
memiş olmalarına rağmen noksan beklemeden 
istifade ettirilmişlerdir. Bunlardan gemide, fi
lo kumandanlığı karargâhında, donanma ku
mandanlığı karargâhındaki yardımcı sınıf su-
'bavlarından Şûrayı Devlet kararı ile haklarını 
alamamış olanların haklarını tanıdık. Tabiî bu 
iyi bir şev. Fakat meselâ Çanakkale müstah
kem. mevVü. Gölcük, Karadeniz, Ege, Marmara. 
Akdeniz Üs kumandanlıkları karargâhlarındaki 
yardımcı sınıf subayları arasında da aynı iki
lik varsa, bunu niçin telâfi etmiyelim? 

Ve diyoruz ki ; mademki bövle bir ikilik 
doğmuştur, Şûrayı Devlet yolu ile haklarını 
alamamış olanların hepsinin haklarını bu mu-
vakat made ile tanıyalım. Yeni prensibe dokun- | 
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muyorum, aykırılıkları telâfi babında, muvak
kat maddeyi teşmil edin bu ikilik işini önleyin 
diyorum. Gemideki iki yardımcı sınıf subayı 
arasındaki farkı izale ederken meselâ; üs ku-
mandıklarmdaki iki yardımcı subay arasında
ki farkı da izale edelim. Bütün teklifimiz bun
dan ibarettir. Onun için bendeniz bir takrir 
veriyorum; arz ettiğim esbaba binaen şimdi ge
len encümen raporunun reddi ile evvelce kabul 
edilmiş olan önergemin tekrar kabulünü ve 
böylece maddenin kâmil biv hale getirilmesini 
arz ve teklif ediyorum. 

REÎS — Ne mevzuu üzerinde sataşma iddia 
ediyorsunuz?... 

ASIM EREN (Niğde) — Söylemediğim sözü 
bana mal etmişlerdir. Bunun üzerinde konuşaca
ğım. 

REÎS — Buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaşla

rım; Sayın Zihni Üner'in benim için buyurdukları 
grup mesaisini tercih ederim. Onun için encümene 
gelmem tarzında bir söz benden sâdır olmamıştır. 
Bana hiç kimse gelmemiştir, hiç kimse toplantı 
olacağını söylememiştir. Bunu evvelâ tashih ede
rim. Bunu söyliyen Bay Kâtibin bir sehivde bu
lunduğunu zannediyorum. Kaldı ki; Sayın »Qner 
arkadaşımız yalnız Mecliste değil, bulunduğumuz 
seçim bölgemde de, Mecliste telâffuz etmediğim, 
bâzı sözleri bendenize mal etmek itiyadmdadırlar. 
(Soldan, konuşmalar) 

REÎS — Zihni Üner'in söylediği grup toplan
tısı daha mühimdir sözü zabıtlarda vardır. Lüt
fen o hususa cevap veriniz. 

ASIM EREN (Devamla) — Dahilî Nizamna
menin 31 nci maddesine göre olağanüstü toplantı 
için Sayın Zihni Üner'in Reis sıfatiyle bize husu
si vasıtalarla muhakkak haber ulaştırması gere
kirdi. Dahilî Nizamnamenin 31 nci maddesinin 
2 nci fıkrası bunu açıkça âmirdir. Meclisi Âlide 
vazifede hazır bulunduğum sırada encümende 
müstacel bir mesele olur da hiç ben gelmez olurr 
muyum? C. H. Partisinin Meclis müzakerelerine 
iştirak ettiği bütün vazife günlerinde M. M. En
cümeninin toplantılarına daima katılmışımdır. 
O itibarla, vazifeye yançizen bir insan değilim
dir. Encümende hangi mesele konuşulursa ko
nuşulsun, bendenize haber geldiği takdirde, 
mutlak surette vazifeye gelirim. Nitekim şimdi
ye kadar da her içtimada bulunmuşumdur. O 
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İtibarla atfedilen husus bendenize raci değildir. 
Tashih buyurulmasmı rica ediyorum. 

REÎS — Zihni Üner. 
MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ REÎSÎ ZÎH-

Nî ÜNER (Nevşehir) — Muhterem Asım Eren 
arkadaşımız müsterih olsunlar. Ben Encümene 
haber gönderdim, beni daha ziyade grup müza
kereleri ilgilendirir şeklinde gelen haberi falan 
zat veya falan zat diye tasrih edilmedi, bende
niz de bilmiyorum bu haberi kimin gönderdiği
ni. Ben, yalnız, encümen kâtibini gönderdim, en
cümen kâtibi vasıtasiyle içeriye haber gönderildi 
Oradan bize, buradaki grup toplantısı müzakere
lerimiz bizi daha fazla alâkadar ediyor, diye ce
vap verildiği ifade edildi. Eğer bunun şahısları 
alâkadar eden bir kısmı varsa tavzih ediyorum. 

Efendim, Goloğlu arkadaşımızın encümen 
mazbatası hakkındaki mütalâalarını dinledim. 
Bu hâdise uzun sürdü, bu kadar uzun sürme
mesi icabederdi. Haddizatında gayet basit bir 
mevzuudur. Hâtıralarınızı canlandırmak için 
mevzuu hulâsa etmeme müsaadenizi rica ederim. 

Mevzu, Subaylar Terfi Kanununun muaddel 
10 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
dır; bu fıkranın eklenmesine dair yıllardan beri 
tatbikat vekâletin anlayışı şeklinde yani denizde 
hizmet eden subayların denizdeki yıpranmalarına 
mukabil iki rütbede birer sene daha erken terfi 
etmeleri şeklinde cereyan ederken, son seneler
de denizde hiç hizmet etmemiş olan, yahut da 
denizde hizmet edip de Vekâletin tatbik ettiği 
muharip sınıf deniz subayları meyanma dâhil 
olmıyan, bâzı deniz yardımcı sınıf subayları 
Şûrayı Devlete müracaat ediyor. Ve Şûrayı Dev
let, kanunun «deniz» kelimesi üzerinde durarak, 
bunların lehine bir karar veriyor. Devlet Şûra
sı (denizde) kelimesini bütün deniz subaylarına 
şâmil olarak telâkki ediyor ve bu müracaat eden 
arkadaşlardan bâzılarına birer sene noksan bek
leme hakkını veriyor. Biz, encümen olarak Dev
let Şûrasının bu kararma bir diyeceğimiz yok. 
Devlet Şûrasının şu şekildeki veya bu şekildeki 
kararlarının, kanunun Devlet Şûrasına tanımış 
olduğu hakka istinaden vermiş olduğu kararla
rın tatbik edilmek vaz'yetinde olduğunu kabul 
etmiş bulunuyoruz. Nitekim Millî Müdafaa Ve
kâleti ferden müracaat eden bu arkadaşlardan 
müspet şekilde karar alanların bu kararlarını 
yerine getirmiş bulunmaktadır. Hükümet kanu
nun bundan sonraki tatbikatmdaki bu vuzuhsuz-
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, luğu ortadan kaldırmak ve hakikaten denizde 

anormal yıpranmanın bir mukabili olarak iki 
rütbedeki indirmeleri bu rütbelere inhisar ettir
mek ve ancak denizde vazife görenlere bunun 
tatbiki için bir kanun lâyihası getiriyor. Bir 
(G) fıkrası teklif ediliyor. Bu fıkra Millî Mü
dafaa Encümeninde üç defa müzakere edildi. 

I Bir geçen sene müzakere edildi. Karar verildi. 
Bir bu sene, nizamname mucibince, sene değiş
mesi itibariyle müzakere ettik ve aynı karara 
varlık. Üçüncü olarak da muhterem Goloğlu ar
kadaşımızın, havale buyurduğunuz takriri mü
zakere edildi. Üçüncü müzakerede de aynı kara-

I ra vardık. 
Encümeninizi teşkil eden, ömrünü Devlet 

hizmetinde, orduda geçirmiş olan, dünün Genel
kurmay Başkanlığını yapmış olan zat, dünün 
Kara Kuvvetleri Kumandanlığını yapmış olan 
zat, Hava Kuvvetleri Kumandanlığını yapmış 
olan zat ve 1957 senesine kadar Deniz Kuvvet
leri Kumandanlığını yapmış olan zatın da işti
rakiyle ve diğer encümen arkadaşlarımızın huzu
ru ile bu mesele tekrar görüşüldü. Teknik mahi
yette olan bu mevzu hakikaten ferdin lehine ne 
yapılması mümkündür, diye inceden inceye tet
kik edildi ve âzami had tesbit edilmiş bulundu. 
Eğer bundan daha ileri, Mahmut Goloğlu arka
daşımızın arzuladığı, hizmeti bir günü dahi de
nizde geçmemiş bulunan, diğer subaylara da bu 
teşmil edilememişse, bundan ilerisine imkân bu
lunamamış olmasındandır. 

Muhterem arkadaşlarım; en salahiyetli arka
daşlarımızın ve hattâ deniz sınıfında deniz per
sonelinin muhabbet ve şefkatini kazanmış olan 
ve bütün kudret ve kuvvetini her şeyden evvel 
bunlar hakkında kullanmayı kendisine bir mes
lek itiyadı haline getirmiş bulunan dünkü Deniz 
Kuvvetleri Kumandanımızın da huzuriyle Mah
mut Goloğlu 'nun teklifi müzakere edildi ve ken
dileri de bir adım ileri gidemediler. Ve bugün 
huzurunuza gelen mazbatayı kendileri de imza 
ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım Mahmut Goloğlu ar
kadaşımız; der ki; bu mazbata bir asabiyet ha
vası içinde tanzim edilmiştir. Çünkü şu, şu keli
meleri bulamıyorum. Böyle bir şey olamaz. İti
mat buyurunuz ki, hizmet ömürlerini orduya 
vakfetmiş olan arkadaşlarınız hiçbir zaman 
ordunun her hangi bir personelinin küçük bir 

I haktan istifade etmesi için asabiyet gösteremez-
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ler. Heyeti umumiyesi itibariyle Mahmut Go-
loğlu arkadaşımızın beyanatına iştirak etmeyi 
vo bütün kuvvetiyle katlımayı arzu ederler. Es
ki askerler vo askerlerle birlikte bugün Millî 
Müdafaa Encümenini teşkil eden muhterem 
heyet ordudaki terfi durumunun hassasiyetle 
üzerinde durulmasına lüzum görmüşlerdir. Or-

**du terfileri diğer memurların terfilerine ben
zemen. Diğer Devlet memurlarının terfiindo 
5 - 10 memurun, terfi etmeleri ancak kendile
rine, şahıslarına inhisar eder, oturdukları ma
kamlarda terfi ederler vo bunların terfii ar
kadaşlarını askerî sahada olduğu kadar mü
teessir etmez. Fakat orduda böyle değildir. 
Orduda kıdem, değil boyld bir, iki sene, bir 
gün bile olsa birisinin ast, diğerinin üst, yani 
kumandan, olmasını gerektirir. î^e Millî Mü-
dafar. Encümeninizin bütün arzularına ve bu 
yüksel: rütbeli eski subayların bütün gayret 
vo isteklerino rağmen bu prensip^r feda edile-
memiştii'. Bu itibarla, Sayın Gol oğlu arkadaşı
mızın arzuları bu muvakkat madde içino soku-
lamamiKtn*. 

Kalito itibariyle ordumuzun hakikaten ifti
har edilecek bir kuvvet ve kudrette olmalarına 
mukabil bugünkü bünyesi itibariyle ordunun 
diğer mevcutlarından küçüktür. 

Bu itibarla, Deniz Kuvvetleri arasında de
nizde hiç hizmet etmemiş olan yardımcı sınıf 
subayının, denizde ömrü geçmiş bulunan bir 
subayın önüne geçmiş olması fevkalâde ehem
miyeti haizdir, muhterem arkadaşlarım. Bunun 
deniş kumanda heyetinin morali üzerindo mü
him tesirler yapacağı aşikârdır. Yoksa, beş 
on arkadaşın bir iki sene evvel terfi etmesi en 
az sizler kadar Millî Müdafaa Encümeninizi 
teşkil eden arkadaşlarınızı da memnun edecek
tir. Ama üç defa bunun üzerinde o kadar 
ehemmiyeti o durmamıza rağmen, encümen ola
rak prensiplerden fedakârlık etmenin bu sı
nıfın morali üzerindo yapacağı tesirleri en iyi 
bilen eski asker arkadaşlarınız bu yola gideme
mişlerdi?. 

Muhterem arkadaşlarım, Go^oğlu arkşadası-
mız der ki, encümende öyle bir hava var ki, 
Millî Müdafaa Encümeninin ekseriyetini teşkil 
eden eski asker arkadaşlar bir prensiptir tuttur
muş, fertlerin haklannı dikkate almıyorlar, ikilik 
yaratıyorlar. Hayır arkadaşlarım, ikilik değil bu. 
Evet bâzı gemide hiç hizmeti geçmemiş olan deniz 

subayları Şûrayı Devlet karan ile bu, bir iki se
nelik kıdemden istifade etmişlerdir. 

Şimdi bunlar ettiler diye geri kalan 300 deniz 
yardımcı sınıf subayı, meselâ Heybeliada Deniz 
Kolejinde öğretmen subaydır; hizmet ömrü orada 
geçmiştir; sabahleyin muntazaman derslerine gi
der. Muayyen derslere girer; ondan sonra kendi 
hususi iştigal sahasına veyahut istirahate çekilir. 
Halbuki bir deniz güverte subayı, bir deniz ma-
kina subayı veyahut denizde fiilen hizmet eden 
bir levazım subayı fiilen gemide vazife almıştır. 
Tasavvur buyurunuz, geminin deniz sallantıları, 
cndan tebehhur eden kokulan, rutubet kokuları* 
rutubetten mütevellit, yıllarca denizde geminin 
içinde çalışmaktan mütevellit birtakım yıpranma
lar, birtakım romatizma hâdiseleri muvacehesin
de kolejde oturan bir öğretmen arkadaş bunun 
bir sene, iki sene önüne geçiyor. 5 -10 kişi Devlet 
Şûrası kararı ile bunu aldılar, diye, birkaç yüz 
kişiye teşmil ederek aradaki ikiliği kaldırıyoruz 
gibi Goloğlu arkadaşımızın bir mülâhazası tecelli 
etmemelidir. Bu hususun Deniz Kuvvetlerinin 
Mzmeti üzerinde, Deniz Kuvvetleri Kumanda He
yetinin morali üzerinde geniş tepkiler yarataca
ğını düşündüğümüz için, buna gidemedik, üzüle
rek arz ediyorum. Bu mâruzâtım ve bu tasdiatım-
aan dolayı huzurunuzda özür dilerim. 

Millî Müdafaa Encümeninin tanzim ettiği mu
vakkat maddeyi Devlet Şûrası kararlarının üstü
ne çıkarak, Hükümet teklifi üzerine çıkarak, is
terse yardımcı sınıfta olsun ve hattâ bu hizmet
leri esnasıdna askerî memur statüsünde bulunup-
ta hususi kanunla subay 'Statüsüne geçmiş olanlar 
olsun, kısa beklemeyi, bu subaylara teşmil ettik. 
Mazbatamızı kabul buyurursanız, iltifat buyurur-
Sfinız, deniz kuvvetlerince bizim şu arz ettiğimiz 
endişelerimizi izale etmiş olursunuz. Hürmetle
rimle. 

BEİS — Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) —Muhte

rem arkadaşlar, evvelâ bir noktayı tavzih etmek 
nvecburiyetindeyim. Çok muhterem Encümen Re
is? arkadaşım oldukça hissi konuştular, bendeniz 
de his^yatımı arz edeyim ki, Millî Müdafaa En
cümenini teşkil eden bütün mebus arkadaşlarımı
zın bu memlokete hinmet babında elbetteki bütün 
hassasiyetle duracaklarından hiçbirimizin şüphesi 
yoktur ve onlann hizmet severliğine karakterle
rine hürmetimiz vardır, bu gayet tabiîdir. Bun
dan kimse şüphe edemez. Aynı zamanda ordunun 
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İıurulugu üzerindeki bilgilerine de hürmetimiz I 
vardır. Onun içindir ki, kanunun birinci maddesi I 
üzerinde söz almadık. Kanunun birinci maddesi I 
prensipleri koyuyor, hiç söz almadık. Yüksek I 
Heyetinizce derhal kabul edildi. Ne zaman mü- I 
talâaya lüzum hissettim. Muvakkat madde ile I 
prensip dışı bir adaletsizliğin telâfisi babında 
müdahale ettik. Yoksa birinci maddedeki pren- I 
sibe müdahale etmedik. Yüksek Encümen mu- I 
vakkat maddede hakikaten güzel bir görüşle, I 
güzel bir anlayışla ikiliği bertaraf ederek ordu I 
mensuplarının moralini düzeltmeye uğraşıyor. I 
Ama geriye yine de morali bozuk bir kısım su- I 
baylar kalıyor, Lütfen hepsi tamam olsun d-yo- I 
ruz. Prensibe katiyen itiraz etmedik. Muhterem I 
Encümen reisinin mütalâaları birinci madde I 
hakkındadır. Muvakkat maddede ise bir prensip 
yok. Bu prensip dışı bir hükümdür. Binaen
aleyh biz diyoruz ki, bunu arz ettiğimiz gibi ta- I 
mamlıyacak olursanız bu sınıfın moralini tam I 
olarak düzeltirsiniz. Bu ketiyen başka sınıflar I 
üzerinde menfi tesir yapmaz. Diğer emsali arka
daşını hiçbir zaman geçemez. Müstahkem mevki 
karargâhında iki yardımcı subaydan birisi Şû-
rayi Devlete gidiyor hakkını alıyor, birisi ala
mıyor. Lütfedin bunları da dâhil edm bu ikilik 
tamamen ortadan kalksın. 

Mâruzâtım bu kadardır, yoksa encümen rapo
runa hürmetkarım. 

REİS — Bir takrir var, okuyorum. 

B. M. Meclisi Riyasetine 
Şifahen arz Ve izah ettiğim üzere bu kanunun 

neşrinden önceki deniz yardımcı sınıf subayları 
arasındaki ikiliği tamamen bertaraf etmek ve tam 
âdil bir neticeye varabilmek için encümen rapo
runun reddiyle geçen celsede kabul buyurduğu-
nunz önergemin tekrar kabulünü arz ve teklif 
eylerim. 

Mahmut Goloğlu 
Trabzon 

REİS — Mahmut Goloğlu'nun takririni reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir kabul edilmiştir. 

Takrir kabul edildiğine göre, geçen sefer en
cümen muvakkat maddenin kendisine verilmesini 
istemiş ve verilmişti. Encümenin bir defaya 
mahsus olmak üzere ısrar hakkı vardır. Dahilî 
Nizamnameye göre bu hakkını kullanmış oluyor. I 
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Bu itibarla tadilname ile teklif edildi, muvakkat 
maddeyi okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Riyasetine 
4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus 

Terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla mu
addel 10 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkın
daki kanun lâyihasının Millî Müdafaa Encüme
nince ilâve edilen, muvakkat maddenin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif eda1, m. 

Trabzon Mebusu 
Mahmut Goloğlu 

Muvakkat madde : 
Bu kanunun neşrinden Önce; denizde üsteğ

men, binbaşı rütbelerine ait bekleme müddetle
rini geçiren ve 5609 sayılı Kanuna göre denizde 
yüzbaşılıkta sekiz yıl bekleme müddetine tâbi 
olduğu halde 9 yıl bekletilmiş olan deniz yar
dımcı sınıf subayları da - askerî memur iken yar
dımcı sınıf subaylığa geçirilmiş olanlar, dâhil -
yukarıki madde hükmünden istifade ederler. Ya
pılacak nasıp tashih lerinden dolayı maaş farkı 
verilmez. 5609 ve 5611 sayılı kanunlara göre 
idari ve kazai kararlarla nasıpları evvelce tashih 
edilmiş olanlar bu hükümden istifade edemezler. 

REÎS — Muvakkat maddeyi tekrar okutup •« 
reylerinize arz edeceğim. 

Muvakkat madde — Bu kanunun neşrinden 
önce; denizde üsteğmen, binbaşı rütbelerine ait â 
bekleme müddetlerini geçiren ve 5609 sayılı Ka
nuna göre denizde yüzbaşılıkta, sekiz yıl bekle
me müddetine tâbi olduğu halde 9 yıl bekletil
miş olan deniz yardımcı sınıf subayları da - as
kerî memur iken yardımcı sınıf subaylığa geçi
rilmiş olanlar dâhil - yukarıki madde hükmün
den istifade ederler. Yapılacak nasıp tashihle
rinden dolayı maaş farkı verilmez. 5609 ve 5611 
sayılı kanunlara göre idari ve kazai kararlarla 
naspları evvelce tashih edilmiş ' olanlar bu hü
kümden istifade edemezler. 

REjS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa Vekili memurdur. 
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REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler.... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. # 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde son ola
rak söz istiyen?... Yok. Heyeti umumiyesini rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

2. — Türkiye ile İspanya arasında Dostluk 
Andlaşmasınm tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye Encümeni mazbatası (1/394) (1) 

REÎS —ikinci müzakeresidir, efendim. 

Türkiye ile İspanya arasında Dosluk 
Andlaşmasınm tasdiki hakkında Kanun 

MADDEİ. — Türkiye ile ispanya arasında 
16 Nisan 1959 tarihinde Madrid'de akit ve imza 
edilmiş bulunan «Türkiye ile ispanya arasında 
Dostluk Andlaşması» kabul ve tasdik edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

RElS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerindeki mü
zakereler bitmiştir. Son olarak söz istiyen? Yok. 

Kanunun heyeti umumiyesi açık relerinize 
arz edilmiştir. 

3. — İçel Mebusu Niyazi Soydan'm Maaş 
Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 
nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 5585 sayı
lı Kanuna muvakkat madde ilâvesi hakkındaki 
6742 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (2/164) 

REÎS — Muvakkat madde encümenden gelme
diği için müzakeresi gelecek inikada bırakılmış
tır. 

(1) Birinci müzakei'esi 28 nci İnikat zaptın-
dadır. 
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4. —* Ziraat Vekâleti Toprak,Muhafaza ve 

Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü teşkilât 
ve vazifeleri hakkında kanun lâyihası ile Ziraat 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/321) 

RElS — ikinci maddeden müzakereye devam 
ediyoruz. Söz alan arkadaşları okuyoruz : 

Süleyman Kuranel (Gazianteb), 
Himmet ölçmen (Konya), 
Vamık Tayşı (izmir), 
Halim Ateşalp (Sivas), •• 
Asım Eren (Niğde), 
Behram öcal (Kars), 
Hidayet Sinanoğlu (içel), 
Şevki Erker (Erzurum), 
Nurullah ihsan Tolon (Çanakkale), 
Nusret Kirişcioğlu (Sakarya), 
Remzi Birand (Konya), 
Cemal Tüzün (Kocaeli), -
Attilâ Konuk (Antalya), •> 
Mahmut Pınar (Sinob), 
Ömer özen (Sinob), 
Sefer. Eronat (Yozgad), 
Buyurun Süleyman Kuranel. 

• 
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 

Muhterem arkadaşlarım; birkaç celseden teri le
vam eden Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama iş
leri Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki lâyihanın 2 nci maddesinin (E) fıkrası 
hakikaten üzerinde durulması icabeden bir fik-
radır. Şimdiye kadar bu fıkra hakkında noktai 
nazarını söyliyen arkadaşlarımız, fıkranın der- • 
piş ettiği mânayı lâyikı ile izah edemedikleri 
için konuşmalar tamamen birbirinin zıddı oldu. 
Bir arkadaşımız bu maddenin tamamen kaldırıl
masını isterken diğer bir arkadaşımız bu madde
yi, sanki ziraat mühendisleri, su'tesisleri yap
sın ve yapmasın şeklinde izah etti. Başka Bir 
arkadaşımız da bu fıkranın derpi§ ettiği mânayı 
münhasıran kanal işine irca etti ve ben şimdiye 
kadar böyle kanallardan 15 tanesini yaptım, ben 
yaptıktan sonra bir ziraat mühendisi niçin yap
masın, diye basita irca etti ve neden ziraat mü
hendisi yapmasın dedi. Arkadaşlar, dâva ne kü
çük kanal meselesi, ne de ziraat mühendisinin 
su işi yapması veya yapmaması meselesid£rv Bu
radaki mesele, saniyede 500 litre su veren bir 
derenin üzerindeki tesisleri Tâp>aks\ı Umum 
Mülürlüğü yapsın mı, yapmasın mı dan çıkmak
tadır. , - . . . . . 
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Bu hususu izah etmek için müsaade ederseniz 

evvelâ bu 500 litre su ne demektir, bunu Bütçe 
Encümeni sözcüsü arkadaşımız da meslekten ol
madığı için o da bu işin azametini gayet küçüm-
siyerek, ne olacak saniyede 500 litre gibi küçük 
bir su işini bu müessesenin yapmasını çok görü
yorsunuz, dedi. 

Şu halde evvelâ saniyede 500 litre suyun ne 
olduğunu izah etmek lâzımdır. 

REİS — Oylarını kullanınıyan arkadaşlar 
lütfen reylerini kullansınlar. 

SÜLEYMAN KURANEL (Devamla) — Sa
niyede 500 litre su, saatte 90 bin teneke. Senede 
15 milyon 552 bin M3 su demektir. Demek ki, 
bu suyun azametini izah edebilmek için bir mu
kayese yapmak lâzımdır. Çubuk Barajını ele ala
cak olursak; Çubuk Barajında senede toplanan. 
su miktarı 13 milyon 500 bin ımetre mikâptır. Sil
le Barajidim topladığı su 3 milyon metre mikâp
tır. Bütçe Encümeni Sözcüsünün küçücük dediği 
su üzerine yapılacak tesis bir Çubuk Barajından 
daha büyük olacaktır. Şu halde bu su üzerinde ne
ler yapılabilir? Onu gözden geçirelim. Bundan 
elektrik |stihsal edilebilir, aküdük yani su köprü
sü, regülâtör, tünel yapılabilir, v.s. Bu söyledik
lerim hep bu fıkranın içerisine girer. Fıkra bu 
şeklide çıktığı takdirde saniyede beş yüz litrelik 
suyun icabettirdiği tesislerinin kurulması teşeb
büsüne girişilebilinir ve bu saydığım baraj, sifon 
ve sair hususlar da yapılabilir demektir. 

Eğer fıkrayı böyle kabul edeceksek o zaman 
bu kanunun sonuna eklenmiş olan teşkilât kadro
sunun değiştirilmesi lâzımdır. Çünkü bu kadar 
muazzamı bir işi bu kadro ile yapmaya imkân yok
tur. Kanuna gayet anütevazi bir kadro eklenmiş
tir. Bu suretle bu mütevazi kadronun üzerinde bu 
saydığım işler tahmil edilmiştir. Devlet Su İşlen 
bugün bin kadar elemanla çalışmaktadır. Bunun 
içinde 135 ziraat mühendisi vardır. Bundan baş-
İa orman, kimya, jeolog ve hidrolog, inşaat mü
hendisleri de bulunmaktadır. Topraksu Umum 
Müdürlüğüne tesis yapma hakkını verdiğimiz gün 
»mutlakakadro cetveline bu saydığım ihtisas erba
bım da koymak lâzımdır. Halbuki bunlar konma
mış. 

Bugün, köy sularını dahi Devlet Su İşleri bün
yesine alırken ve hâttâ teknik elemanları bir bün-
$-p altına' toplamayı düşünülürken bütçesi milyara 
yaklaşan, Türkiye ölçüsünde büyük işler başaran 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü mevcut iken, 
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I suyun bir parçasının tesisini Topraksu Umum 

Müdürlüğüne vermek doğru olur mu, elbette ola
maz? Verdiğimiz takdirde bu fıkra daimî olarak 
Devlet Su İşleriyle kurulacak Umum Müdürlük 

I arasında ihtilâf ve tedahüllere yol açar. 
Arkadaşlar öyle sular vardır ki, meselâ Çubuk 

Barajı yazın 40 litreye kadar düşer, kışın yükse-
I lir. Buradaki 500 litre kış ölçüsü mü, yaz ölçü-
I si; mü veya İlkbaharla Sonbahar beraber vasatisi 
I mi'alınacaktır? Bu da fıkrada zikredilmemiştir. 

Fıkra bu haliyle sakattır. Binaenaleyh bu fıkrayı 
I mutlak surette tavzih etmek ve tatbikatta birta

kım ihtilâflara tedahüllere yol açmıyacak şekle 
sokmak lâzımdır. Bu nasıl olabilir? İki türlü 

I olabilir; birisi yeni kurulan Toprak Muhafaza 
I ve Sulama İşleri Umum Müdürlüğüne şu kadar 

bin liraya kadar olan su işini yapma salâhiyeti 
verilir. Bu olmaz diyen arkadaşlar oldu, bu olur. 

I Nitekim belediyelere de bundan bir müddet evvel 
Büyük Meclis 250 bin lira kadar işler için yetki 

I vermiştir. O halde bunun emsali vardır. Bu-
I rada da diyebiliriz ki kurulacak Umum Müdür

lüğe 300 bin liraya kadar olan su isalesinin; üze
rinde küçük bir bent, savak ve saire küçük tesisler 
kurma salâhiyeti verilebilir ayrıca sanayide 500 

I litreye kadar olan bir sulama sahasının içinde 
I bulunan kanal ve drenaj hendeklerini yapabilir 

diye (E) fıkrası bu şekilde tedvin edilirse o 
I zaman tatbikatta ihtilâfa düşülmez. Nitekim, Na

fıa Vekâleti, demiryollarını yapar, işletme safha-
I smda DDY na devreder. Yine Nafıada Hava 
I Meydanları Umum Müdürlüğü, hava meydanları 

yapar, işletme kısmını Hava Yolları Umum Mü
dürlüğüne devreder. 

Şu*halde bu Umum Müdürlüğün ana vazife
sinin işletmecilik olması ve ana tesislerin Devlet 
Su İşleri Umum Müdürlüğünce yapılması iktiza 
eder. Yani bu müessese bu tesslerin işletilmesini, 
zirai işleri ve kendi ihtısaslariyle ilgili husus
ları yapar. Bu ancak basit tesisleri kurar. Nite
kim DDY da kendilerine devredilen yolları 
tamir eder. Hava Maydanları U. Müdürlüğü de 
böyle hareket eder. Hulâsa bu Umum Müdürlüğü 
muayyen bir meblâğa kadar yapıcı ve tesisat ku
rucu fonksiyonun da verilmesi faydalı olur. Bu 
da Devlet Su İşlerinin yükünü hafifletir. Bu 
hususta bir takrir hazırladım, arkadaşlarım uy
gun bulurlarsa bütün ihtilâfları halleder ve bu 
işin uzamasından da kurtulmuş oluruz. Mâruza-

I tim bu kadardır, karar Yüksek Heyetinizindir. 
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REÎ$ — Türkiye ile İspanya arasnda Dost

luk Anlaşmasının tasdiki hakkındaki kanun lâyi
hasına (158) arkadaşımız rey vermiştir. (158) d? 
kabuldür. Fakat karar nisabı mevcut değildir. 
Bu itibarla, kanun lâyihası gelecek înikadda 
tekrar açık reyinize arz edilecektir. 

Müzakere ettiğimiz madde ile ilgili birçok 

1. — Malatya Mebusu Tevfik Ünsalanhn, se
çim zamanında Demokrat Partiye verilen jeep
ler e dair sualine Ticaret Vekili Hayrettin Erk-
men'in tahrirî cevabi (7/762) 

7 . 1 . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

Malatya Mebusu 
Dr. Tevfik Ünsalan 

Seçim zamanında Demokrat Partiye ne kadar 
jeep verilmiştir. Verilen bu jeepler nereden ithal 
edilmiş ve Demokrat Partiye ne kadar para mu
kabili verilmiştir, yekûn olarak ne kadar para 
tutmuştur, parası ödenmiş midir; ödenmemiş ise 
sebebi nedir? Halen arabalar Demokrat Partinin 
emrinde midir? Yoksa şahıslara mı satılmıştır? 

T. C. 
Ticaret Vekâleti 27.1.1960 

Millî Korunma Dairesi Reisliği 
Kararlar 

Sayı : 35900-3/397 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Makamına 
4 . I . 1960 tarihli Umumi Kâtiplik Kanunlar 

Müdürlüğü 7/762-2419/9967 sayılı yazıları ceva
bıdır : 

takrirler gelmiştir. Riyaset Divanı şu anda ekse
riyetin tamamen kaybolmuş olduğunu görüyor. 
Karar nisabı mevcut olmadığından 3 . II . 1960 
Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere în* 
ikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,45 

Seçim zamanında Demokrat Partiye verilen 
jeeplere dair Malatya Mebusu Tevfik Ünsalan 
tarafından verilen tahrirî sual takriri tetkik-' 
edilmiştir. 

Sorulan hususlara ait cevabın ilişik olarak 
takdim kılman notta tebarüz ettirildiği saygı ile 
arz olunur. 

Ticaret Vekili 
H. Brkmen 

Malatya Mebusu Dr. Tevfik Ünsalan tarafın
dan T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine verilen, 
jeepler hakkındaki tahrirî sual takririne Ticaret 
Vekilinin cevabı : 

Sual takririnde bahis konusu edilen ve De
mokrat Partiye bırakılan jeeplerin adedi 150 dir. 

Mezkûr jeepler 21 sayılı sirkülerin istisna hü
kümlerini teşkil eden 3 ncü maddesinin son pa
ragrafına istinaden D. P. teşkilâtına bırakıl
mıştır. 

Münhasıran kendi ihtiyaçları için istanbul'da 
Verdi Limitet Ortaklığına sipariş edilen ve adı 
geçen şirket tarafından israil'den temin edilmiş 
olup, Merkez Bankasına usulü dairesinde yapı
lan tahsis ile 27 . IX . 1957 tarihinde ithal edil
miş bulunan 150 aded jeepin bedeli, Türkiye 
israil kliringinden ve hesap parası ile ödenmek 
üzere 276 000 dolardır. 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 
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Türkiye ile ispanya arasında Dostluk Anlaşmasının tasdiki hakkındaki Kanuna verilen reylerin 

neticesi 
(Nisap hâsıl olmamıştır. 

ADANA 
Kasım Uülek 
AFYON KARAHISAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Orhan Uygun 
Murad Ali Üigen 

AMASYA 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Selim Soley 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Âsena 
Esat Budakoğlu 
Halil İm re 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri ükcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Uarut 
Selâhattin İnan 

JL za adedi ; 610 
Rey verenler 158 

Kabul edenler : 158 
Reddedenler 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmiyenler : 429 
Münhal mebusluklar : 23 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Zuhuri Danışman 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Âlim Siyahi 

BURSA 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Nuruilah İhsan Tolon 
Hilâl Olman 

ÇANAKKALE 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
A. Kemal Baıias 
Naşit Fıra t 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasun 
A. Haindi Sancar 
Refot Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Hâmid Zülfü Tigrel 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrern Sarol 

ELÂZIĞ 
İsmail Hakkı Talay 

ERZURUM 
Şevki Erker 

Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

GAZIANTEB 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim Çkmen 
Cevdet San 

GİRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Nihat Sargınalp 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
İhsan Ada 

İÇEL 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğhı 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çambbel 

Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdeııer 
M. Faruk Gürtunea 
Hadi Hüsman 
Lûtfi lu rda r 
NecJâ Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Darıyal Akbel 
Abdullah Aker 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Ekmel Kavur 
Vamık Tayşi 

KARS 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Şükrü Esen 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRŞEHİR 
Hayri Çopuroğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Unat 
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KONYA 
Ishak Avni Akdağ 
Keyhan (Jökmenoğiu 
Halil özyörük 
Sabahattin Sayın 

KÜTAHYA 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 

MANİSA 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Aziz Ur as 

NEVŞEHtR 
Münib Hayri Ürgüblü 

t : 31 I.â-
NÎCDE 

Medeni Berk 
Asım Eren 
İtifat Gürsoy 
Şefik Refik Soyer 

RÎ3E 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 

1960 0 : 1 
Haindi Tekay 
Nüzhet Uiusoy 

SÎNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Haindi Özkan 
Mahmut Pınar 

SİVAS 
Edip İmer 
Cemil özcan 
Nazmı Yaraş 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erat ara an 

TRABZON 
Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lermioğlu 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
Atalay Akan 

UŞAK 
Adnan Çalık oğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Beiîderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Seb&ti Ataman 
Suat Başol 

[Reye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Haraza Eroğlu 
Mehmet Oeçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
namdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topçüoğlu 

Gazi Yiğitbaşı (1.) 
AÜİU 

Kasım Kufrevi 
Halis Oztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk göl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
Hüseyin öz bay 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
İsmail Küstü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Cirituğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elü 
Halil Sezai Erkut 
ibrahim İmirzalıoğhı 
İsmail İnan 

İbrahim Saffet Omay 
tlyas Seçkin 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafâ Yeşâ 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Sadık Erdem 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

AYDIN 
Pethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Mail Geveci 
Piraye Levent 
Ekrem Tomnlu 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkcğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. üalûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

Sırrı Yırcah 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrui Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin (I.) 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Rifat Bingöl 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
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Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Eecep Kırım 
Yekta Teksel 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nurediin Fuad Alp» 
kartal 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçınalp 

ÇORUM 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi nacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzi oğlu 

DENİZLİ 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed nüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakeya 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 

t : 31 Ut. 
ERZİNCAN 

Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenii-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
namit Dedelek ' 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenanı 
thsan Daî 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 

HATAY 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
d). 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

1960 C : 1 
ÎÇEL 

Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
namdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
tsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Arslan Nihad Bekdik 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes (Baş 
vekil) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
ibrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 

Selim Ragıp Emeç (1.) 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
îlhan Sipahioğlu 
(Rs. V.) 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şamsettin Ataman (I.) 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Rasim ilker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Hilmi Dura 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşao^lu 
Osman Kavuncu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 
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KONYA 

A. Fahri Ağaoğlu 
Hamdi Iiagıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
tbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
Emin Topaler 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet înönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akm 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin (V.) 
Nafiz Kör ez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Oeakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tan kut 
Selim Telliağaoğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalincî 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topal oğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Neomeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Un er 

NIGDE 
Ali Gürün 
İsmail Güven 
Vedat Men gri 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Gül ey 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sagra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 

1960 O : 1 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer ön al 

SAKARYA 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
llamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 

| Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Naci Berkman 
ömerGüriş 
Fikri Şen 
Ferid Tüzel 
Şükrü Ulu çay 

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

SİNOB 
Ömer özen 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 

| Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati İl ter 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Cinası Mnran 
Süleyman özsever (1.) 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 

I Ahmet Ispirii 

Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
İsmail Şener 
Osman. Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz G okkan 
1. Etera Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Âbdülvahap Altınkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Cemal Zühtü Aysan 
Necati Diken 
Ali Kava 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 
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I : 31 1.2.1960 C : 1 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 
Denizli 

6 
1 
1 
1 
t 

(Münhal mebusluklar] 
Edirne 
Eskişehir 
istanbul 
Kastamonu 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

1 
] 
1 
1 
1 

Sinob 
Van 
Yozgad 
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