
D E V R E : XI C İ L T : 11 İ Ç T İ M A : 3 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 
t > e « 

Otuz üçüncü inikat 

S . II. 1960 Cuma 
t m t 

Münderecat 
Sayfa 
539 
539 
540 

1. — Sabık zabıt hulasası 
2. — Havale edilen evrak 
3. — Yoklama 
4. —- Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye mâruzâtı 540 
1. — Muvakkat Encümen Reisi ve De

nizli Mebusu Hamdi Sancar'm, 5545 sa
yılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 40 
ve 41 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair Bursa Mebusu Hilâl Ulman ve iki ar
kadaşının kanun teklifinin Muvakkat En
cümene havalesi hakkındaki takriri (2/416, 
4/169) 540 

2. — Ankara Mebusu Übeyde Elli ve 3 
arkadaşının 5545 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununun bâzı maddelerinin tadi
line dair Sivas Mebusu Turhan Feyzioğ-
lu ve 50 arkadaşının kanun teklifinin Mu
vakkat Encümene havalesi hakkındaki 
takriri (2/414, 4/170) 540 

3. — Adliye Vekili Esat Budakoğlu'-
nun, Ordu Mebusu Ferda Güley'in, Basın 
Kanununun tadilinden sonra kaç neşir 
yasağı kararının verildiğine dair (7/676) 
sayılı tahrirî suailne verilecek cevap için 
bir ay daha mehil verilmesi hakkındaki 
tezkeresi (3/557) 540*541 

Sayfa 
4. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Ban

kalar ve Devlet müesseseleri memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
3659 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair 4621 sayılı Kanu
nun muaddel 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine ve 5079 ve 5705 sayılı kanunların 
meriyetten kaldırılmasına dair kanun tek
lifinin ruznameye alınmasına dair takriri 
(2/242, 4/165) 541:543 

5. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Dev
let Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğü memur ve müstahdem
lerinin ücretleri hakkındaki 2847 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin tadiline dair 
3173 sayılı Kanuna ek 4620 sayılı Kanu
nun muaddel 8 nci maddesinde değişiklik 
yapılması ve 5080 sayılı Kanunla 5705 sa
yılı kanunların meriyetten kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifinin ruznameye 
alınmasına dair takriri (2/245, 4/166) 543 

6. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair 4598 sayılı Kanu-



Sayfa 
mm muaddel 6 neı maddesinin değiştiril
mesine ve 5049 sayılı Kanunla 5705 sayılı 
Kanunun meriyetten kaldırılmasına dair 
kanun teklifinin ruznameye alınmasına 
dair takriri (2/246, 4/167) 543 

5. — Sualler ve cevaplar 543 
A — Şifahi sualler ve cevapları 543 
1. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, 

Ankara vilâyeti nahiyel erindeki PTT şu
belerinin tanı teşkilâtlı olarak faaliyette 
bulunmaları hususunda ne düşünüldüğü
ne dair sualine Münakalât Vekili Semi 
Erğin'in şifahi cevabı (6/256) 543:548 

2. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, 
göçmenlere tevzi edilmek üzere yapılan 
Varlık mahallesi evlerinin kiraya veril
mesi sebebine dair sualine İmar ve İskân 
Vekâleti Vekili Hayrettin Erkmen'in .şi
fahi cevabı (6/394) 548.550 

3. — Adana Mebusu Suphi Baykam'-
m, ilâç fiyatlarının indirilmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekilinden şifahi suali (6/403) 550 

4. — Adana Mebusu Suphi Paykam'-
m, "Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletin-
deki münhal kadroların doldurulması için 
ne -gibi tedbirler alındığına dair Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi 
suali (6/409) : 550 

5. — Zonguldak Mebusu Mustafa Sa-
raç'ın, yerleri değiştirilen kömür işletmesi 
işçileri hakkında Sanayi Vekilinden şifahi 
suali (6/415) ^ 

•6. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, Bor 
•kazasının A'kçaviran 'köyünde bulunan tat
lı suyun ıköy. hizmetine verilmesi 'husu
sumda ne gibi teşebbüsler yapıldığına dair 

Sayfa 
sualine Nafıa Vekili Tevfik ileri 'nin şifa
hi cevabı (6/437) 550:553,554 

7. — Niğde Meibusu Asım Eren'in, Göl-
*köy 'bataklığının kurutulması için ne gilbi 
üsler yapıldığına dair sualine Nafıa Vetkili 
Tevfik İleri'ııin şifahi cevabı (6/438) 554:556 

B — Tahrirî sual ve cevabı 563 
1. — Mardin Meibusu Mehmet Ali Aıı-

kan'm, Mardin'in Derik ve Gercüş kaza
ları Asliye teşkilâtının yeniden tesisi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sualine 
Adliye Vekili Esat Budajkoğlu'mnı tahrirî 
cevabı (7/763) 563 

6. — Müzakere edilen maddeler 558 
1. — Noter Kanununun 5928 sayılı Ka

nunla muaddel 18 nci maddesinin tefsiri 
Ihalkkında Başvekâlet teskeresi v>e Adliye 
Encümeni mazbatası (3/471) 558 

2. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü mü-
tedavil sermayesinin 750 milyon liraya çı
karılması hakkında İkamın lâyihası ve 
Gümrük ve İnhisarlar ve Bütçe «ncüımen-
leri mazbataları (1/413) 558-559,561, 

562.564.568 
3. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünce 

yaptırılacak: tütün 'bakım ve işleme evleri x 

için gelecek senelere sâri taahhütlere giri
şilmesi hakkındaki 5113 sayılı Kanunun 
6476 sayılı Kanunla muaddel 'birinci mad
desinin değiştirilmesme dair kanun lâyi
hası ve Gümrük ve İnhisarlar ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/473) 559,561, 

562 569:573 
4. — 6309 saylı Maden Kanunumla i'ki ek 

maddenin ilâvesi halkikında 'kanun lâyihası 
ve Sanayi Encümeni mazbatası (1/340) 560: 

561,562,574:578 
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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Türkiye ile İspanya arasında Dostluk Andlaş-
masımn tasdikine; 

Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelce değişiklik 
yapılmasına, 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılmasına, 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1959 yılı Büt
çe Kanununa, bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılmasına, 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılmasına, 

1959 malî yılı Muvazene! Umumiye Kanunu
na bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanunlar kabul olundu. 

AnkaraTMebusu Hasan Tez, 
Artvin Mebusu Yaşar Gümüşel, müzakere es

nasında konuşmalara mâni oldukları ve gürül

tüye sebebiyet verdiklerinden Riyasetçe kendi
lerine ikişer ihtar cezası verildi. 

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, 
maddesi gelmediğinden, müzakeresi tehir edildi. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü mütedavil ser
mayesinin 750 milyon liraya çıkarılması hakkın
daki kanun lâyihasının maddeleri üzerinde gö
rüşüldü. 

5 . II . 1960 Cuma günü saat 15 te toplanıl-
mak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Bursa Mebusu 
Agâh Erozan 

Kâtip 
Samsun Mebusu 

Abdullah Keleşoğlu 

Kâtip 
Antalya Mebusu 
Atflllâ Konuk 

2. — HAVALE EDÎLEN EVRAK 

Teklif ly< 
1. -r- Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu ve 

56 arkadaşının, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi 
Kanununun bâzı maddelerinin tadiline dair 
kanun teklifi (2/414) (Teşkilâtı Esasiye, Dahi
liye ve Adliye encümenlerine) 

2. — Trabzon Mebusu Salih Zeki Ramoğ-
lu'nun, Askerî memurların subaylığa nakilleri 
hakkındaki 6801 sayılı Kanuna bir muvakkat 
madde ilâve edilmesine dair kanun teklifi 
(2/415) (Millî Müdafaa ve Bütçe encümenle
rine) 

3. — Bursa Mebusu Hilâl Ülman ve iki ar
kadaşının, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun 40 ve 41 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi (2/416) (Teşkilâtı 
Esasiye, Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

4. — istanbul Mebusu Muhlis Erdener'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisvekilleriyle 
Riyaset Divanı Kâtiplerine ve idare Amirleri-
n-e verilmekte olan tazminatın artırılması hak-
kınida kanun teklifi (2/417) (Bütçe Encüme
nine) 

Tezkereler 
5. — Devlet Şûrasında açık bulunan Birinci 

Reislik için seçim yapılmasına dair Başvekâ
let tezkeresi (3/555) (Adliye ve Dahiliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

6. — Devlet Şûrasında açık bulunan on üç 
âzalık için seçim, yapılmasına dair Başvekâlet 
tezkeresi (3/556) (Adliye ve Dahiliye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

Takrir 
7. — Bolu Mebusu Mahmut Güçbilmez 'im, 

6186 sayılı Kanunun 28 nci maddesiyle il^a edi
len 4577 sayılı Kanunun 4 ncü maddesini tadil 
eden 5687 sayılı Kanunun mer'i bulunup bulun-, 
madiğinin tefsiri hakkında takriri (4/165) (Mü
nakalât, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbata 
8. — Nevşehir 'mebusları Mümib Hayri Ür-î 

güblü ve Zihni Üner'in, Arzuhal Encümeninin' 
6 . 1 . 1960 tarihli haftalık karar cetvelindeki" 
1925 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme-
sine dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazba
tası (4/153) (Ruznam&ye) 



B Î H Î N C Î G E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan (Bursa) 
KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Abdullah Keleşoğlu (Samsun) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Celseyi açıyorum. 
REİS — Yoklama yapacağız. 
(İstanbul mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REİS — Ekseriyetimiz var. Müzakereye 

başlıyoruz. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Muvakkat Encümen Reisi ve Denizli 
Mebusu Hamdi Sancar'ın, 5545 sayılı Milletve
killeri Seçimi Kanununun 40 ve 41 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair Bursa Mebusu Hi
lâl Ülman ve iki arkadaşının kanun teklifinin 
Muvakkat Encümene havatesi hakkındaki tak
riri (2/416, 4/169) 

2. —• Ankara Mebusu Übeyde Elli ve üç ar
kadaşının, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun bâzı maddelerinin tadiline dair Sivas 
Mebusu Turhan Feyzioğlu ve 50 arkadaşının ka
nun teklifinin Muvakkat Encümene havalesi 
hakkındaki takriri (2/414, 4/170) 

REİS — Takrirleri okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu

nun 40 ve 41 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair olup Teşkilâtı Esasiye, Dahiliye ve Adliye 
Encümenlerine havale edilmiş olan kanun tek
lifinin, mezkûr kanunun tadili hakkındaki lâ
yiha ve teklifleri müzakere etmek üzere teşkil 
edilmiş bulunan Muvakkat Encümene havale
sini arz ve teklif ederim. 

Muvakkat Encümen Reisi 
Denizli 

Hamdi Sancar 

T. B. M. M. Başkanlığına 
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu

nun bâzı maddelerinin tadiline dafr Yüksek 
Başkanlığa sunduğumuz kanun teklifinin, aynı 
kanun hakkındaki Hükümet lâyihasiyle diğer 

tekliflerin havale edilmiş olduğu Adalet, İçiş
leri ve Anayasa komisyonlarından seçilmiş Ge
çici Komisyona havalesini arz ~ve teklif ederiz. 

Ankara Sivas 
F. Börekçi T. Feyzioğlu 

Ankara Ankara 
Übeyde Elli Mustafa Yeşil 

REİS — Efendim, her iki takrir de teklif
lerin kurulmuş bulunan Muvakkat Encümene 
havalesini talebetmekfedir. Reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — Adliye Vekili Esat Budakoğlu'nun, 
Ordu Mebusu Ferda Güley'in, Basın Kanunu
nun tadilinden sonra kaç neşir yasağı kararının 
verildiğine dair (7/676) sayılı tahrirî sualine 
verilecek cevap için bir ay daha mehil verilmesi 
hakkındaki tezkeresi (3/557) 

REİS — Tezkereyi okuyoruz efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifa

desiyle alman 30. XI . 1959 tarihli, 7/676-3406-
14731 sayılı yazılan karşılığı 30. XII . 1959 
tarih ve 39776 sayılı yazımıza ektir. 

3680 sayılı Basın Kanununun 30 ncu madde
si gereğince 8. VI . 1956 tarihinden, bu yana 
hangi tarihte cereyan eden hâdise ve görülen 
muhakeme için kaç neşir yasağı verildiği, bun
lardan hangilerinin hazırlık, ilk veya son tah
kikat safhasında bulunduğu, hazırlık ve ilk 
tahkikatta olanların tahkikata başlanması ta
rihleriyle şimdiye kadar varılan sonuçları ve 
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duruşmaları devam edenler varsa hangi safha
ya geldikleri hususlarının bildirilmesine dair 
Ordu Mebusu Ferda Güley'in tahrirî sual tak
rirlerinin cevaplandırılması için muktazi ma
lûmatın elde edilmesi zamana mütevakkıf ol
duğundan ve bâzı mahal O. Müddeiumumilikle
rinden henüz malûmat alınamadığından bir ay 
daha mehil istenilmesine zaruret hâsıl olmuş
tur. 

Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesine tev
fikan gereğinin ifsma müsaade buyurulmasmı 
saygılarımla arz ederim. 

Adliye Vekili 
Esat Budakoğlu 

REİS — Efendim, Adliye Vekili tarafından 
ikinci olarak .bir ay daha mehil talebediknek-
tedri. Bir aydan fazla mehil ise Heyeti Umu-
miyenizin muvafakatine bağlıdır. Onun için bu 
hususu reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Bankalar 
ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 4621 
sayılı Kanunun muaddel 6 ncı maddesinin de
ğiştirilmesine ve 5079 ve 5705 sayılı kanunların 
meriyetten kaldırılmasına dair kanun teklifinin 
ruznameye alınmasına dair takriri (2/242, 
4/165) 

REİS — Takriri okutuyorum : 

T. Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Çocuk zammı olarak 25 lira ayda verilme

sini temin için Bankalar ve Devlet müessese
leri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkında 3659 sayılı Kanunla değişiklik yapan 
4621 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin değişti
rilmesi ve 5079, 5705 sayılı kanunların yürür
lükten kaldırılması hakkında Riyasete sundu
ğum kanun teklifimi İçtüzük hükümlerine göre 
Bütçe Encümeni şimdiye kadar bir karara bağ
lamamıştır. 

Adıgeçen tüzüğün 36 ncı maddesine binaen 
gündeme alınmasını arz ve teklif ederim. 

22 . II . 1960 

Van Mebusu 
Sait Erdinç 

. 1960 C : İ 
REÎS — Bütçe Encümeni. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhterem 
arkadaşlarım, Van Mebusu Sait Erdinç'in bu 
ve buna ilişik diğer üç kanun teklifi vardır ki; 
gerek umumi muvazeneden maaş alan memur
lar, gerek mülhak bütçe, gerek İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve gerekse Devlet Demiryolların
da ödenmekte olan çocuk zamlarının 10 lira
dan 25 liraya iblâğını, şümullerinin genişletil
mesini istihdaf etmektedir. Bunların vasati tu
tarı 200 milyon liranın üstündedir. Bütçe En
cümeni henüz bu teklifleri görüşmedi. Görüşe
cek olsa dahi ne şekilde bir karar ittihaz edi
leceği takdir buyurulabilir. 200 - 250 milyon 
lirayı bulan bu tekliflerin bütçeye tahmil ede
ceği yükü takdir buyurursunuz. Bunların Büt
çe Encümeninde görüşüleceği aşikârdır. Encü
menimiz bütçe ile meşgul olduğu için şimdilik 
ele alınmamıştır. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 

REİS — Takrir sahibi. 
SAİT ERDİNÇ (Van) — Mufateem (arkadaş

larım ; halen 10 lira çocuk zammı ıa)lanlara ve
rilen bu paranın 25 liraya çıkarılmasını sağh-
yacak ıkanun tekliflerimi 1958 yılında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine sundu
ğum faalde bugüne kadar Umumi Heyete getiril-
ımemiştir. İçtüzüğün 36 ncı maddesi : Encümen
lere mtubavvel bir lâyiha veya teklif, havalesi 
gününden nihayet bir buçuk ay içinde Heyeti 
Umumiyeye gönderilmek lâzıımgelir. Eğer encü
men bu müddette müzakereyi netiıdllefndiremez-
se esbabı muciibesini Heyeti Umumiyeye (bildi
rir ; dediği halde Bütçe Encümeninin bu uzun 
müddet zarfında teklifimi görüşmemesini ve bir 
ikarara bağlamamasını bir vazife ihmali ve İç
tüzüğe aykırı hareket olarak görmekteyim. Çok 
zaman bu kürsüden Büyük Millet Meclisine hür
met edilmesi, saygı gösterilmesi ifade edilmiş
tir. Ben Büyük Millet Meclisine sıayıgıyı İçtüzü
ğün 'hükümlerine tamamen riayette bulurum. Bu 
hareket bir nevi Büyük Millet Mecüısünm vazife 
görmesini engellemek mahiyetindedir de. Çocuk 
zammının artırılmasını temin eden bir teklifi
min Bütçe Encümeninde 1958 den bugüne kadar 
karara bağlanmamasını izah etmeye imkân yok
tur. Büyük Millet Meclisine saygı, hürmet onun 
vazife yapmasını sağlamakla, teminle ve İçtü
züğe uygun hareketle olur. İçtüzüğün. 36 ncı 
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m'addesindeki ttıülkanu encümenlerin uzun 
müddet 'kendilerine tevdi 'edilen işleri sürünce
mede (bırakmamalarını ve bir an evvel netice
lendirmelerim âmirdir. Bumun başka türlü izahı 
mümkün değildir. 

Muhterem Behzat Bilgin 30.111.1959 tarihin
deki içtimada ilk defa gündeme alınmasını. is
tediğim "bu teklif imıiın müzakeresi sırasında : Bu
nun sıraya konaraik ele alınmış bulunduğunu 
söylediği halde bugüne kadar sıraya konmamış 
•ve (hattâ gündeme alınmamıştır. Teklifimin bir 
müddet sonra nazara alınacağını söyleselerdi bir 
diyeceğim yoktu. Fakat bu tutumla, bu teşriî 
devrede teklifin Yü'ksek Heyetimizin huzuruna 
gelmıiyeceği anlaşılmatktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, iktidara mensup 
arkadaşların reyi ile mebus maaşlarının ve yol-
luiklarınm artırılmasına ai!t bir takriri geçen 
sene hemen gündeme alıp kabul ettiniz! Yüz bin
lerce memuru, hizmetlileri ve ücretlileri ilgilen
diren çocuk zammını 10 liradan 25 liraya çıka
racak olan teklifimin görüşülmesini temin için 
takririn gündeme •'alınmasının lehinde rey kul-
lanacağınizı kuvvetle ümidetmekteykn. -

4178 sayılı Kanunla C. H. P. iktidarı devrin
de eocûk: zammı kabul edilmiştir. 1944 te 5 lira, 

• 1947 de 10 lira olması Büyük Millet Meclisi ta
rafından kabul edilmiştir. 1950 den bu yana her 
şeye zam yaptınız. Bu teklifimi gündeme, alıp 
Ikalfeul ederseniz zam prensipinize uygun hareket 
etmiş olursunuz. Nüfusun çoğalmasını ve çocuk
lu faiMerin geçcm sıkıntılarının (giderilmesini 
'sağflıyaeak^bir tekliftir. 

REİS •— Sait Bey, esasa girmeyin, teklifini
zin gühdenre alınması ha'kkında ikonuşun. 

SAİT ERDİNÇ (Devamla) — Kanun tekli
fimin önemi aşikârdır. Teklif imi hürmetlerimle 
takdirlerinize arz ederim. 

REÎS — Bütçe Encümeni adına Behzat Bil
gin. 

. BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BÎL-
C4İN (İzmir) — Çok muhterem arkadaşlar, bir 
mebus arkadaşımızın bütçeye yüz milyon lira
nın üstünde bir masraf tahmil edecek olan tek
lifini ne kadar kolaylıkla ortaya attığını ve 

• «Bu teklifim konuşulmamıştır» diye burada 
encümeni nasıl, hatalı göstermek istediğini dik-

; katinize arz etmek isterim. 
Çocuk tazminatı meselesi encümenimizde ve 

Mecliste'görüşülmemiş değildir. Malûmuâlileri 
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olduğu üzere geçen sene maaşlara zam yapıl
ması mevzuubahsolduğu zaman bu çocuk taz
minatı meselesi de ortaya atılmıştır. O zaman 
bu tazminat üzerinde durmaktan ziyade doğru
dan doğruya maaşların, bütçenin verdiği im
kân nispetinde, artırılması tensibedildi ve bun
dan dolayı arkadaşımızın takriri üzerinde daha 
uzun müddet tevakkuf imkânı bulunmadı. 

Muhterem arkadaşımızın bu meyanda me
busların tahsisat meselesini, kendi partilerine 
mensup arkadaşlar tarafından teklif edilmjş 
olan meseleyi yeniden bahis mevzuu etmesi cid
den yersizdir. Acaba bu tahsisat almaktan is-
tinkâf mı etmişlerdir ki, şimdi çocuk zamlarını 
bununla bağlamak istiyorlar. Bununla onun 
arasında hiçbir irtibat yoktur, arkadaşlar. Ar
kadaşımızın teklif ettiği zamlar hiçbir karşılık 
gösterilmeksizin 100 milyonun üzerinde bir 
masrafı, külfeti karşılıksız olarak bütçeye yük
lemeye matuftur. Encümenimiz bunu ilk top
lantılarından birinde görüşecek ve lâzımgelen 
muameleyi yapacaktır. 

REİS — Sait Erdinç. 
SAİT ERDİNÇ (Van) — Muhterem arka

daşlar, evvelâ bu çocuk zamlarının bütçeye 200 
milyonluk bir külfet tahmil edeceğini tahmin 
etmiyorum. (Soldan, 100 milyon sesleri) 100 
milyon tahmil etse bile Bütçe Encümeni Söz
cüsü bu noktai nazarı teklifimin esası Heyeti 
Umunıiyede görüşüldüğü sırada ileri sürerek 
bunun reddi ve çalıştığı zaman ileri sürebilir. 
Teklifim, 1958 den bugüne kadar encümende 
bekletilmesine sebep teşkil edemez. 

REİS — Beyefendi, lütfen sadede! 
SAİT ERDİNÇ (Devamla) — Misal verece-

ğim, efendim. 
REİS — Misal mevzuubahis değil. 
SAİT ERDİNÇ (Devamla) — Bu teklifimi 

karşılıyacak tahsisat bulmak mümkündür. İs
timlâk yolsuzluğu ve programsızlık sebebiyle 
milyonluk israflar yapan D. P. İl Başkanının... 

REİS — Beyefendi, mevzu dâhilinde konu
şunuz. Birinci ihtarı veriyorum. 

SAİT ERDİNÇ (Devamla) — İstanbul Be
lediyesine geçen gün 50 milyon yardıma ilâve
ten 50 milyon munzam tahsisat verdiniz. O ba
kımdan bu tahsisatın karşılığını bulmak müm
kündür. Saniyen; geçen seneki teklifle, Halk 
Partili birkaç mebus ödeneklerinin artırılma-

— 548 — 
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sini, birinci derecedeki memur maaşları seviye
sinde tutmayı temin edecek mahiyette yapmış
lardır. iktidara mensup mebusların tadil t ek 
lifi ve kabulü üzerine maaşların artırılması şek
linde netice tecelli etmiştir. 

R E İ S — Takrir sahibini ve Bütçe Encüme
nini dinlemiş bulunuyorsunuz. Teklifin günde
me alınmasını reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrir reddedil
miştir, • 

5. — Van Mebusu Sait Erdİ7iç'in, Devlet 
Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Mü
dürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretleri 
hakkındaki 2847 sayılı Kânunun bâzı maddele
rinin tadiline dair 8173 sayılı Kanuna ek 4620 
sayılı KtLnunun muaddel 8 nci maddesinde de
ğişiklik yapılması ve 5080 sayılı Kanunla 5705 
sayılı kanunların meriyetten kaldırılması hak
kındaki kanun teklifinin ruznameye alınmasına 

• dair takriri (2/245, 4/166) 

RElS — Takriri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
25 lira aylık çocuk zammı verilmesini temin 

için DDY ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü memur ve müstahdemlerinin ücretleri hak
kındaki 2847 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadiline dair 3173 sayılı Kanuna ek 4620 sayılı 
Kanunun muaddel 8 nci maddesinde değişiklik 
yapılmasına ve 5080, 5705 sayılı kanunların 
yürürlükten kaldırılması hakkında Riyasete 
sunmuş olduğum kanun teklifim, İçtüzüğün 36 
ncı maddesine göre müddeti içinde Bütçe En
cümeninde netiçelendirilmemiştir. 

Gündeme alınmasını arz ve teklif ederim. 
2 . I I . 1960 

Van Mebusu 
Sait Erdinç 
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6. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Devlet 

memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne âair 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine^ ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 4598 
saydı Kanunun muaddel 6 ncı maddesinin değiş
tirilmesine ve 5049 sayılı Kanunla 5705 sayılı 
Kanunun meriyetten kaldırılmasına, dair kanun 
teklifinin ruznameye alınmasına dair takriri 
(2/246,4/167) 

Türkiye Büyüık Millet Meclisi Riyasetine 
Çocuk zammını tazammun eden Devlet (me

murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair: 
4598 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin değiş
tirilmesine, 5049 ve 5705 sayılı kanunların im.#f 

riyetten kaldırılmasına dair kanun teklifin>;, 
Dahilî Nizamnamenin 36 ncı maddeşin'e gÖr& 

.müddeti içinde Bütçe Encümeninde görüşülüp 
bir neticeye bağ1!anmamıştır. 

Gündeme alınmasını arz ve teklif ederini. 
2 . I I . 1960 

Van Mebusu 
Sait Erdinç 

REİS — Bütçe Komisyonu adına Behzat 
Bilgin. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (İzmir)_— Bu iki lâyiha da d&p&n arz et
tiğim mâruzât dairesinde aynı mevzua taallûk 
etmektedir. Bu aynı şekilde Bütçe Encüme
ninde tetkike tâbi tutulaca'ktır, arz ederim. 

REİS — Sait Bey söz istiyor musunuz'? 
SAİT ERDİNÇ (Van) — Hayır. 

REİS -— okunan takrirlerin ikisi.de ruzna
meye alınması hususunu derpiş etmektedir. 
Takrirleri reylerinizle arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... İki takrir ûv reddedil
miştir. 

Suallerden imüzakereye devam ediyorum. 

5. SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHİ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Mebusu Selim Soley'in* An
kara vilâyeti nahiyelerindeki PTT şubelerinin 
tam teşkilâtlı olarak faaliyette bulunmaları hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sualine Müna
kalât Vekili Semi Ergin'in şifahi cevabı (6/256) 

. R E İ S —. Sual sahibi arkadaşımız burada. 
Münakalât Vekili de burada. Suali okuyoruz. 

T. B. M. M. Başkanlığınla 
Aşağıdaki sorumun Sayın Münakalât Ve

kili tarafından sözlü olarak eevaplandırılma-
«ma delâletlerini rica ederim. 

17. VI . 1958 
Anikara Mebusu 

- . . Selim Soiey 
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Ankara vilâyetinin, vilâyet merkezi dışın

da kalan nahiyelerinde PTT şubesi olmıyanla-
ra posıtane açmak için ve çok noksan kadro
larla ve telefon ve telgraf irtibat ve (muhabe
resinden mahrum âdeta sembolik (mâhiyetteki 
nahiye postanelerinin bu imkânlara kavuştu
rulması için ne düşünülüyor? 

Bu hususta müspet bir fikir varsa muay
yen zamanlarda hangileri ve nihayet bütün 
Ankara nahiyelerinin böyle bir PTT şubesine 
kavuşması ne zaman sağlanacaktır? 

RElS — Münakalât Vekili. 
MÜNAKALÂT VEKÎLÎ ŞEMl ERGÎN ( Ma

nisa) Ankara Mebusu Muhterem Selim* Soley 'in, 
şifahi sual takririne cevaplarımı arz ediyorum. 
Ankara Vilâyetinin Altındağ 
kazasının - Bağlum 

Çamlıdere kazası - Peçenek 
Kalecik » - Hasayaz 
Nallıhan » - Beydili ve 

Çayırhan 
Polatlı » - Yenimehmetli 
Bâlâ » - Karaali 

nahiyelerinde posta şubemiz mevcut değildr. Bu
nun yanında Haymana'nn Yenice nahiyesinde 
yalnız acentalığımız vardır. _ 

Diğer taraftan : 
Beypazarı 'nın 
Çubuk'un 
Haymana'nın 
Keskin'in 
Kızılcahamam 'm 

Karaşar 
Sirkeli 
îkizce 
Çelebi 
Güven 

nahiyelerinde de şubelerimiz mevcut olmasına 
rağmen telgraf ve telefon irtibatımız mevcut de
ğildir. 

Bir iktisat devlet teşekkülü olan Posta, Tel
graf ve Telefon idaresinin kaza merkezlerinin 
dışmda teşkilât kurabilmesi için ekonomik fak
törleri ön plâna alması lâzımgelmekte ve bunun 
için de şube açılması istenilen mahallerin nüfusu, 
iktisadi durumu ve haberleşme trafik etüdünün 
müsait olması icabetmektcdir. 

iktisadi Devlet Teşekkülü vasfının yanında 
bir âmme hizmeti de ifa eden PTT idaresi maddi 
imkân nın gelişmesi nispetinde, iktisadi faktörle
rin dışında şubelerini nahiye merkezlerine kadar 
uzatmayı, uzun vadeli bir program olarak kabul 
tamiş bulunmaktadır. Bu cümleden, Merkezi Hü-
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k'ümet olan Ankara vilâyetinin nahiyelerinde 
posta idaresi şubelerini açma kararını almıştır. 
1960 yılında Ankara nahiyelerinde posta şubesi 
olmıyan bir nahiye kalmıyacaktır. 

Bugüne kadar telgraf ve telefon irtibatı bu-
lunmıyan nahiyelerden Bâlâ'nın Karaali, Çubuk'-
un Sirkeli, Kızılcahamam'ın Güven nahiyelerin
den, 1960 yılında telgraf irtibatı da temin edil
miş olacak ve Beypazarı'nın Karaşar, Haymana'
nın ikizce, Keskin'in Çelebi nahiyelerinin, tel
graf irtibatları da 1961 yılında tamamlanmış ola
caktır. 

Posta telgraf şubeleri bu inkişafı gösterirken 
kadroları da hizmetle birlikte mütalâa edilerek 
takviye edlecektir. 

Yukarıda tadat edilen nahiyelerin dışında ka
lan Ankara merkez kazasiyle diğer kazalarına 
bağlı nahiyelerin cümlesinde posta, telgraf, tele
fon hizmetlerinin tamamı ifa edilmekte ve bu 
nahiyeler telgraf ve telefon bakımından da mem
leket şebekesine bağlı bulunmaktadır. 

SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım; çok kıymetli Nafıa Vekili Bey
efendinin, biraz ileriye de raci olsa, kıymetli 
vaitlerinden ötürü kendilerine teşekkür eder, 
tahakkukunu sabırsızlıkla bekleriz. 

Arkadaşlar; bugünkü hali müsaade eder
lerse... 

RElS — Selim Soley Bey, sualinizde bu
günkü hal yoktur. «Ne düşünülüyor?» diye 
sordunuz? Vekil Bey de düşündüklerini söyle
diler. Bundan sonra, bugünkü hale geçmek 
mümkün değildir. (Sağdan, gülüşmeler, gü
rültüler) («Reis Bey bugün sinirli» sesleri) 
Müsaade buyurunuz beyler, sual müesşesesinde-
yiz ve umumi bir müzakerede değiliz. 

SELlM SOLEY (Devamla) — Arkadaşlar; 
evet va'dolunmasına rağmen bu düşüncenin 
tahakkuku biraz geri kalmıştır. Şöyte ki ; 
«PTT hizmetlerini köye kadar sokmak, rasyo
nel şekilde çalışmak» va'di, sene 1951; «köy
leri jandarma karakollarmdaki telefonlara bağ
lamak yerine, modern telefonlarla şehirlere bağ
lamak» sene 1951. «Büyük ve modern tesislerin 
inşası yanında köy yolları, köy meskenlerinin 
inşası, köylerimizi elektirik...» 

RElS — Selim Bey, birinci ihtarı veriyo
rum. Türkiye Büyük Millet Meclisi nizam dâ-
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ihlindo çalışır. Sual dışına çıkamazsınız. (Sağ
dan gürültüler) 

Beyefendiler, müsaade edemem, ikinci ihtarı 
veriyorum. Sual müessesesine hürmetkar kalma
nızı rica ederim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Çalışmış, ha
zırlanmış, dokümanını toplamış. Ne zaman oku
yacak? Sual müessesesini işletmiyorsunuz. 

REÎS — Ferda Bey, Riyasete müdahele ve 
sükûneti ihlâl etmeyiniz. Sual müessesesinin 
dışına çıkılamaz. 

SELÎM SOLEY ( Devamla) — Reis Bey, 
müsaade buyurun, sual müessesesinin içinde mi
yim, dışında mıyım anlaşılsın. Bir dakika. 
Mütemadiyen elinizde tokmakla beni şaşırtmak
tan bir netice çıkmaz. Cümlemi bitireyim. 

REÎS— Riyaset vazifesini yapacaktır, siz 
devam buyurun. 

SELÎM SOLEY (Devamla) — Peki, yalnız 
alâkası olan cümleyi söyliyeyim. Arife tarif 
gerekmez, Reis Bey, 

«Köylerimizin elektriklli muhabere ve irti
bat vasıtalarına kavuşturulması için gerekli 
tedbirleri almak azim ve kararındayız» Se
ne 1955, Mart ayı. 

Şimdi arkadaşlar, görülüyor ki, bu mevzu 
şimdiye kadar bir çok defa dile alınmış, fakat 
ele alınmamıştır. Biz mevzuların dile alınma
sını değil ele alınmasını isteyen insanlarız. 
Ama.. (Soldan, gürültüler.) 

REÎS — Müdahale etmeyin efendim. 
SELÎM SOLEY (Devamla) — Ama çok 

muhterem arkadaşlarım, Münakalât Vekili Bey
efendiye itimadımız vardır. Bundan sonra gö
receğiz ki, bu işler ele alınır bir mefhum ola
caktı?. 

Arkadaş1 arım, bu işi bir an evvel ele al
mak, 1961 yerine 1960 senesinde bunu işler bir 
vaziyete getirmek lâzımdır. Ufak bir farkla 
söyliyeyim : Türkiye'de posta durumunun ne 
şekilde olduğu verilen bir rapordan okundu
ğu zaman hayret edilmiştir. Türkiye'de pos
ta "durumunun, - atla yapıldığı halde - köy
lere haftada bir sefer yapan ciple yapıldığı 
söylendiği zaman «Bu Türkiye'de değildir. 
Çünkü Türkiye'de mektup tevziatı haftada bir 
yapılamaz. Bu olsa olsa Güney - Afrika mem
leketlerinden birisidir» demişlerdir. Köylerde
ki tevziat sistemi, köylerdeki ve nahiyelerde ki 
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postanelerin durumu Rodezya misalidir. Bundan 
kurtulmak için muhterem vekilin beyanlarını 
bekliyoruz, 

REÎS — Münakalât Vekili. 
MÜNAKALÂT VEKÎLÎ ŞEMÎ ERGÎN (Ma-

nisa) — Muhterem arkadaşlarımı, Muhtereım An
kara Mebusu Selim Soley'in sorduğu sual takri
rinin iğinde .kalmayı itina ile yerine,getirdim ve 
(kelimesi kelimesine sormuş olduğu mevzuları 
cevaplandırmış bulundum. Eğer muhterem arka
daşım yalnız mevzuun içinde kalaraık hâdiseyi 
izah etmekle yetinmiş olsaydı tekrar huzurunu
zu rahatsız etmiş oLmıyacaktım. Dediği gibi 
1951 - 1952 senesinde Demokrat Partinin mestd 
insanları bütün haberleşme şebekesini en hücra 
köylere kadar ulaştırmak yolunda kararlı olun
duğunu ve bunu gerçekleştirileceğini ifade et
miş bulunmaktaydılar, memleketimizin malî gi
dişinin takati nispetinde hakikaten bu en büyük 
(bir süratle inkişaf etmiş bulunmaktadır. 

Bugün şube açılmasını arzu ettikleri ve be
nim de biraz evvel huzurunuzda 1960 senesinde 
şubeler açılacağını ifade etmiş bulunduğum na-
ihiye merkezleri 500, 700, 800 nüfuslu nahiye 
(merkezileridir. Şu bize gösteriyor ki, 1950 den 
îbugüne kadar artık PTT hizmetlerini en igeniş 
mânada nahiye merkezlerine kadar götürmek 
im'kânına sahip bulunmuş oluyoruz. Bu da 1950 
den bu yana PTT hizmetlerinin vâki inkişafını 
bize en geniş mânada ifade etmektedir. (SeM«n 
bravo sesleri) 

Bir tek misal vereceğim. 1950 yılında TürM-
ye'deki telefon abone adedi 58 bin Mi. istanbul, 
îzmir ve Ankara dâhil olanak üzere, bugün yal
nız İstanbul'daki abone adedi 61 (bin bulunmak
tadır. Bu muazzam raıkaım bize kısa zamanda 
erişilen, katedilen mesafeyi ifade etmektedir. 

PTT İdaresine bu hakikaten kolay olmuyor, 
nahiye merkezlerine kadar telefon irtibatlarının 
temin edilmesi ve oralara kadar götürülmesi'M1-
yüfk külfetler tahmil etmektedir. Bvna rafcmen 
bugün artık en hücra kaza merteezlerine kadar 
bu naberleşme vasıtasının götürüimesinAniaıkân-
larını temin etmiş bulunuyoruz. 

Birkaç gön -evvel BaşveMİH»in 'de üade et
tiği giibi, Erickson firmasiyle yapmış olduğu
muz'anlaşma neticesinde ̂^ zamanda Tür-
*kifye*de felefön İrtSbatını en g¥niş şekilde tevsi 
etmek imkânı na sâhibol âtrâğız. Bununla 27 bin 
aboıte % n ^ a ^ a / * § 7 irin «bone İstanbul'a, 
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15 500 abone de İzmir'e vermek mümkün ola
caktır. Bunun yanında yine bu firma ile yaptı
ğımız ımukarvelıe icabatından olarak Türkiye te
lefon santrali ve malzeme ve makinası yapmıı 
için İstanbul'da ibir de fabrika tesis edilmiş ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarıma, bu hıuu*lfl.n iz^h 
etme imkânını vermiş olduğu için Muhterem 
Selim Soley Beyefendiye teşekkür ederim. (Sağ
dan, «Reise, teşekkür et» sesleri) 

REİS — Beyefendiler, Riyaset takübediyor. 
Vekil Bey telefon şebekesi' hakkında-izahat ve
riyor. Elektriğe, yola ve saiireye temas etmiyor. 
Buyurun Beyefendi. 

MÜNAKALAT VEKİLİ SEMİ ERGİN (De
vamla) — Muhterem 'arkadaşımın sorduğu sua
lin geniş mikyasta-dışına çıkarak bunu tavziha 
mecbur ettiği için kendisine teşekkür ederim. 

Bu ve önümüzdeki sene - köye tabiatiyle 
şimdilik mümkün değildir ama - Ibu hizmetleri
mizi nahiyeye kadar götürmek suretiyle ver
miş olduğunuz direktiflerin tam mânasiyie tat-
ibik edilmiş olacağını yüksek ıhıızurunuzda arz 
ederim. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Selim Soley. 
MELİH 'KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 

(Adana) — (Oturduğu yerden foağıarafc) Bu 
ne ihal böyle. 

REİS — Sükûneti ihlâl ediyorsunuz, Ibirinci 
ihtarı veriyorum. 

Bu tarzda lâubalilik Meclise 'hürmetsizlik 
öflur, ikinci ihtarı veriyorum. (Sağdan, gürültü
ler, «Müdafaa 'hakkı ver» «esleri) 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Adana) —. Lâubaliliği size iade ederimi. 

REİS — Arkadaşımız iki ihtarımıza rağmen, 
sükûneti bozmakta devam ediyor. Hakkında tak
bih cezasına geçeceğim. Bu hususu reylerinize 
arz edeceğim. (Sağdan, «Müdafaa hakkı ver» 
sesleri) 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Adana) — Müdafaa hakikimi verin. 

REİS — Selim Bey, siz müsaade huyurun. 
Müdafaa hakkınız yoktur. İzahat verme hak

kınız mevcuttur. Buyurun Melih Bey. 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Adana) — Muhterem arkadaşlar, Büyük Mil
let Meclisi âzası olan bir insandan lisan neza
keti bekliy en Riyaset Divanını işgal eden ıbir 
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insanın evvelâ kendi lisanının neziih olması lâ
zımdır. (Sağdan, bravo »esleri, alkışlar) İşgal 
ettiği makam ve »mevkiin itibarını, haysiyet ve 
şerefini düşünmek mevkiindedir. Reis, bir me
busa, bulunduğu yerden (bilhassa Meclis kürsü
sünden (laubali) kelimesini tevcih etmek halk 
ve salâhiyetini haiz değildir. Ben mebus olarak, 
'bulunduğum yerden kendisine, 'beni tahkir eden 
kelimeyi iade etmekle yetindim, fada bir şey ilâ
ve etmedim. Dün Bütçe Komisyonunda Türki
ye Büyük'Millet Meclisi bütçesi müzakere edi
lirken, öteden heri yaptığımız şikâyetlere... 

REİS — Açıklamada bulunacaksınız, işi Büt
çe Komisyonu müzakerelerine intikal ettiremez
siniz... 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Devamla) — Riyaset Dîvanı adına şimdi bura
da Riyaset Makamını işgal eden Agâh Erozan 
Beyefendi, ıbütün iddialarımıza karşılık verdiği 
cevapta, Riyaset Divanının tarafsız harekat etti
ğini defalarca teyidetti. Aradan 12 saat bile geç
memiş olmasına rağmen bu tarafgirliğin en ba
riz, en 'açık 'bir delilini vermiş oluyor. 

Muhterem arkadaşlarını, biraz evvel Muhte
rem Ulaştırma Vekili konuştu. Ulaştırma Veki
li, Selim Soley arkadaşnmızTn... 

REİS — Mevzu içinde kaim... 
MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 

(Devamla) — Şu anda yine tarafgirane hareket 
ediyor. 

REİS —- Meselenin aslı ve ceza "hakkında 
izahat vereceksiniz, iza'hat böyle olmaz. (Sağ
dan gürültüler) 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Devamla) — İzahat veriyorum. 

REİS — Mehmet Ali Arakan Bey, sükûneti 
ihlâl ediyorsunuz. Birinci ihtarı veriyorum. 

Devam ediyorsunuz, ikinci ihtarı veriyorum. 
Hasan Tez Bey, lütfen yerinize oturunuz, sü

kûneti ihlâl etmeyiniz; birinci ihtarı veriyorum. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Mü-

dafaamı yapacağım. 
MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR (De

vamla) — Riyaset Makamı, Selim Soley arka
daşımıza cevap veren Vekil Bey mevzuun dışı
na çıktığı hakle, en küçük bir müdahalede bu
lunmadı. Fakat arkadaşımız konuşurken bir 
vesile ittihaz ederek arkadaşımızın konuşma
sına müdahalede bulundu. Bir taraftan elindeki 
çanı çınlatırken ve sözle müdahale ederken bir 
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mebusun konuşması silsilesini kaybetmesine ve 
sinirlenmesine sebeboluyor. Bu kürsüye çıkan 
insan nihayet etten, kemikten ve sinirden yara
tılmıştır. Bu itibarla insanın şaşırmamasma ve 
sinirlenmemesine imkân yoktur. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Riyaset Makamını işgal 
eden zat, munnasıran muhalefete şimşekler ve 
yıldırımlar dağıtma vazifesiyle mükellef değil
dir. Reisin bunu idrak etmesi lâzımdır. Memle
ketin menfaatlerini müdafaa eden... 

REİS — Uğradığınız takbih cezası hakkın
da konuşunuz. 

MBLlH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR (De
vamla) — Ben sizin haksız olduğunuzu izah edi
yorum. 

REÎS — Takbih cezasına mâruz kaldınız; 
onun hakkında konuşunuz. Yoksa sözünüzü ke
seceğim. 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR (De
vamla) — Kesebilirsiniz. Haksızlığınız ayyuka 
çıktı, sözlerimi kesebilirsiniz. 

Riyaset Divanı tarafsız olmadıkça, şikâyet
çisi bulunduğumuz emniyetsizliği, huzursuzlu
ğu Meclisten koymaya. Meclisin çatısı dışına 
a.tmaya imkân yoktur. 

Haksız bulduğumuz, Riyaset Divanının Da
hilî Nizamnameye, Anayasaya aykırı bulduğu
muz hareketleri sona ermedikçe, müdafaa ve 
mücadelemizi kendilerini intibaha getirinceye 
kadar devam ettireceğiz. 

Bize ceza vermekle, maaşımızı kesmekle hiç
bir şey kazanılmaz, o bize ancak şeref kazan
dırır. Ben, takbih şeklindeki cezalarını şahsan 
şeref telâkki ederim. Riyaset Divanı bu fasit 
dairenin tam ortasında istediği kadar cezayı 
bir defa daha versin. 

REİS — Efendim; arkadaşımızı dinlemiş 
bulunuyorsunuz. Arkadaşımızın uğradığı iki 
ihtar cezasından sonra, hakkında takbih cezası 
verilmesinden evvel, açıklama ve izahat verme 
hakkından istifade ederek, kürsüye gelip de 
bu tarzda konuşması usule, nizamnameye aykı
rıdır. Ama siz, Riyaset ne söyleae evvelden ka
bul etmemeye kararlısınız. (Sağdan, gürültü
ler) Evet kararlısınız, ihtar cezası sükûneti ih
lâlden verilmiştir. Arkadaşımıza sükûneti ihlâl
den ihtar cezası verdikten sonra ve oturduğu 
yerden; «Lâubaliliği size iade ederim» şeklinde 
ve yüksek sesle sükûneti ihlâle devam etmiştir. 
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I MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
I (Adana) — Size iade ediyorum, lâubaliliği size 
I iade ediyorum. 
I REİS — Evet tekrar ediyorum, laubali ha-
I reketleriniz devam ediyor. Bir mebusun Riya-
I sete karşı bu şekilde konuşması doğru olamaz. 

Vâki konuşmaları, izahatı beyanlarının tekra-
I rmdan ibarettir. Bu sebeple takbih cezasını 
I reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler... Et-

miyenler... Takbih cezası ekseriyetle kabul edil-
I mistir. (Sağdan, gürültüler) 

HASAN TEZ (Ankara) — Müdafaa için 
I söz istiyorum. 

MEHMET ALI ARIKAN (Mardin) — Mü-
I dafaa hakkı istiyorum. 

RElS — Hasan Bey, Mehmet Ali Bey, ih-
I tar cezasında hakkı müdafaa yoktur. Nizam-
I nameyi bilmek lâzım. Bilmeden konuşulursa 

isabetli olmaz. İkinci suali okuyoruz, efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ '(Burdur) — Nizamna

meye âdemi riayetinizi ispat edeceğim. Söz is-
I tiyorum. 
I REİS ~ Sual bittikten sonra size söz vere-
I ceğim. 

Buyurun, Selim Soley! 
SELÎM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar-

I kadaşlar; Büyük Meclis görüyor ki, bir soru-
I muzu Vekile ve Hükümet azasına tevcih edi-
I voruz. Fakat sual Vekil tarafından değil de 
I Reis tarafından cevaplandırılıyor. Eğer Veki-
I 1in, ileriye şâmil olarak ütopiye istinadederek 
I verdiği rakamlarla bu memleketi idare etmek 
I mümkün olsaydı, şimdiye kadar milyonlarca 

defa milyonları vazetmiş Demokrat Parti Baş-
r kanının bu memleketi idare etmesi gerekirdi. 
I Muhterem arkadaşlar, hiçbir zaman hiçbir 
I şekilde memleketin rakamlarla idaresini istemi-
J yoruz. Bugün Ankara'nın içinde asfaltlı, yollu 
I bir yere mektup on beş günde gidiyor. Biz, Aıı-
I kara'dan 30 kilometre uzak bir nahiye merke-
I zine telefon edilmesi imkânını istiyoruz. Biz, şu 

gösterilen rakamla, Ankara'daki telefon abonele
rinin sayısını, İstanbul'da yüzbinlere varan te
lefon abonelerini ve büyük inşaat rakamlarım 

r öğrenmek istemiyoruz. Biz, bugün atacağımız 
bir mektubun 15 günden evvel Kızılcahamam'a 
gitmesini istiyoruz. Biz, bugün vatanımızda atlı 
posta teşkilâtından kurtulmak istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün bizde posta 
j hizmetleri alelade olmuştur. Alelade olan bit: 
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• memleket hizmetini köylülerin ayağına götür

mek istiyoruz. Biz, büyük şehirlerimizde namü
tenahi telefon abonesi istemiyoruz, köylerimiz
de posta merkezlerinin açılmasını istiyoruz. İk
tisadi Devlet Teşekküllerine kayrılan Demok
rat Parti: mensuplarının aldığı idare I meelisi 
tahsisatlariyle bütün köylerimizin telefon irti
batı sağlanmış olur. (Soldan, gürültüler) 

Reis Bey, Suat Bey bana bir şeyler söylü
yor. 

REİS — Müdahale etmeyiniz, sükûneti ih
lâl etmeyiniz, efendim. 

Buyurunuz, devam ediniz. 
SELÎM SOLEY (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar... 
SABRÎ DİLEK (Trabzon) — 10 sene evvel 

Hafekâriye gidemiyordun... 
SELİM SOLEY (Devamla) — 10 sene ev

vel sen de çocuktun, kısa pantolon giyiyordun, 
izciydin, bak şimdi boyun uzadı. 

Muhterem arkadaşlar; 61 vilâyette elektro
nik posta şebekesi kurulmak değil, bugünkü 
sistemin bir an evvel kaldırılmasını istiyoruz. 
Ne ütopik vasıtalara, ne de hipomobil vasıtala
ra itibar edildi demiyorum. Bugün Ankara 
Merkezi Posta Müdürlüğünün emrinde köybre 
atlar gidiyor, atlar! Hakkâri'ye atla gidiliyor 
diven arkadaşıma ben de şunu söyliyeyim ki, 
Ankara Merkezi Posta Müdürlüğünün emrirde 
18 tane at vardır. Bunların sırtına konan mek
tuplar, gazeteler buradan nahiyelere, köylere 
bu atların sırtında götürülüyor. 

Yalnız bu vesileyle şunu da söyliyeyim ki. 
ne zaman bu kürsüye gelsem, muhterem Reis 
Agâh Bey, yerli yersiz, olur olmaz müdahıie 
ettiğine şahidoluyoruz. (Soldan; gürültük-r) 
(Şiardan; gülüşmeler) 

REİS — Vekil Beye mi, cevap veriyorsu
nuz, Riyasete mif Lütfen Nizamnameye riay3t-
kâr kaimiz, şu anda Riyasete cevap vermeniz 
mümkün değildir. 

SELİM SOLEY (Devamla) — Bu kürsüde, 
yapılmış birçok vaitlerin ne dereceye kadar 
tutulduğunu Büyük Meclis ve büyük Türk 
milleti biliyor. Bugün benim, eğer 60 senesi 
için Ankara nahiyelerinde kurulacak posta şu
be ve lokallerinin açılacağı hakkında tereddü
düm varsa, bunu bu kürsüden vaktiyle söylen
miş ve şu anda unutulmuş lâfların büyüklüğü
ne versinler. 
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REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

2. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, göç
menlere tevzi edilmek üzere yapılan Varlık Ma
hallesi evlerinin kiraya verilmesi sebebine dair 
sualine îmar ve îskân Vekâleti Vekili Hay'et
tin Erkmen'in şifahi cevabı (6/394) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Vekili 
tarafından sözRi olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerini saygılarımla rica ederim. 

1 Nisan 1959 

Ankara Milletvekili 
Selim Soley 

29 Ekim 1954 tarihinde, zamanın Devlet 
Vekili Osman Kapani tarafından, göçmen va
tandaşlarımıza tahsis ve tevzi edilmek üzere, 
temelleri atılan Varlık mahallesinin 1955 te in
şaatı bitirilerek göçmenlere dağıtılacağı valt, 
ilân ve propaganda edildiği halde, inşaatı mü-
taakıp gaye ve maksattan ayrılıp kiraya veril
mesi sebebi ile, memleketimize bin bir ümitle 
gelen göçmenlere kendileri için yapılan evbrın 
verilmiyerek, haksızlık yaptlışmrn hakiki sebe
bi nedir? Bu haksızlık ne zaman tamir e-..1 ile
cektir? 

REİS — Vekil bey, buyurun. 
İMAR VE İSKÂN VEKÂLETİ VEKİLİ 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Muhte
rem arkadaşlarım, göçmen vatandaşlara tahsis 
edilmek üzere Akköprü semtinde emaneten in
şa ettirilen Varlık mahallesindeki 336 göe:>ıen 
evi, sel âfetinden evleri yıkılan vatandaşlarla 
sel sahasının temizlenmesi sırasında istimlâki
ne lüzum görülen meskenlerin sahiplerine tah
sis olunmak üzere Maliye Vekâleti emrine devr
edilmiştir. Bu durum dolayısiyle göçmenlerin 
hukukuna bir halel gelmemiştir. 

İnşa halinde bulunan beheri 75 daireli olok 
apartmanlardan 1960 yaz aylarında ikmali mu
karrer olan 3 adedinin tahsis ciheti tesbit olunur-
ken bu göçmenlerin durumları da nazarı itiba
ra alınacaktır. 

REİS — Sual Sahibi. 
SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım; bir tesadüf müdür, ĵ oksa bir lütuf 
mudur, bilmem, biraz evvel bu kürsüden söylen-
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miş lâfların tutulmadığını, bundan dolayı da bu 
gibi beyanları tereddütle karşıladığımızı bir kere 
daha ifade edeceğim. Bunun misalini bir kere da
ha görüyoruz. 

1950 - 1951 senelerinde Demokrat Parti Hü
kümeti, Avrupa'dan tehcir edilen veya Türkiye'
ye iltica eden yurttaşlarımızın Türkiye'de yerleş
tirilmesi sırasında, bunlardan bir kısmının An
kara'da Afaköprü bölgesinde yerleştirilmeleri ta
karrür ediyor. Bunun üzerine 1954 senesine kadar 
dört sene müddetle yer aranıyor. Nihayet Ak-
köprü'de bulunuyor. Ve 30 Ekim 1954 tarihinde 
o zamanın Devlet Vekili Muhterem Kapani Bey
efendinin hazır bulundukları bir merasim sonun
da, 1955 senesi Cumhuriyet Bayramlında 350 mu
hacir vatandaşımıza <bu evler tevzi edileceği beya-
niyle büyük merasim yapılıyor. 1955 senesinde 
inşaatta bâzı suiistimaller oluyor, bunlar tetkik 
ve tahkik ediliyor. 1956 senesinde bu inşaat biter 
hale geliyor. 

tnşaatm sebebi şu : Türkiye'ye sular altından, 
buzlar altından hududu geçerek Avrupa kampla
rından kaçıp gelen insanlara bu evlerin verilmesi 
icabederken böyle olmuyor, bu evler, Ticaret Ve
kili Beyefendinin buyurdukları şekilde, evleri sel
den yıkılanlara ve bir de parası verilmeden evleri 
yıktırılanlara melce olsun diye veriliyor. İşte bir 
Vekiller Heyeti karariyle yapılmış ve bir Vekil
ler Heyeti kararı olmaksızın bir vekâletten diğe
rine aktarılmış bulunan 300 evin hikâyesi bu. 
Bundan maksat da Maliye Vekâletine gelir sağ
lamaktır. 

Bu nasıl bir Hükümet anlayışıdır ki, 1956 dan 
1960 senesine kadar hâlâ bu binalar onların inşa
sına âmil olan 350 ailenin ihtiyacnıa tahsis edile
memiştir. 1957 seçimlerinden evvel aynı yerde 
büyük bir merasim yapılmış ve 350 vatandaş top
lanarak burada Ankara Valisi tarafından büyük 
bir nutuk çekilmiştir. Evlerin bugün yarın ken
dilerine verileceği, ancak mutfak ve lavabo kı
sımlarıma da biraz çimento sıvamak ve böylece 
rutubeti önleme işi kaldığı bildirilmiştir. Hattâ 
herkesin hangi çapı alacağı da kendilerine ilân 
edilmiştir. O halde bunun sonradan değiştirilmesi 
doğru değildir. 

... . Muhterem.arkadaşlar, dışardan gelen muha
cirlere ev yapacağız diye Avrupa Muhacirler Teş
kilâtından 10 milyon dolar alm ve oradan müte
hassıslar getirin, büyük bir-kısmı Ankara'da bu
lunan bu evleri 1956 senesinde muhacirlere tevzi 
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edeceğiz diye yabancı mümessillere gösterin, on
dan sonra muhacirlere vermeyip başkalarına ki
raya verin. Bütün bunlardan sonra burada söy
lenen lâflara nasıl inanalım? Bir kararname ve 
yardım yoliyle başka memleketlerden getirilmiş 
paralarla yapılan evlerden muhacirleri kapı dışa
rı atın, ondan sonra her seçim yaklaştığı sırada, 
«işte seçimi kazandıktan sonra bu evler sizindir, 
evleri hediye edeceğiz» deyin. Bu olur mu? 

Arkadaşlar bu iş sadece radyo mikrofonunun 
arkasına iltica eden iktidarların harcıdır. (Sağ
dan, alkışlar) 

REİS — imar ve îs&ân Vekili. 
İMAR VE İSKÂN VEKÂLETİ VEKlLl 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Sual sa
hibi beyanları arasında Avrupa fonundan muha
cirlerin iskânı için 10 milyon dolar alınmış oldu
ğunu söylemeseydi tekrar huzurunuzu işgal etmi-
yecektim. Bu mevzu için bu fondan alman para 
sadece 300 .bin dolardır, 10 milyon bahis mevzuu 
değildir. 

İkinci nokta : Bu göçmenlere tevzi ve temlik 
edilmek şartiyle inşa ettirilen 336 evin tevziine 
takaddüm eden günlerde, hepinizin hatırlıyacağı 
üzere, Ankara'da büyük bir sel felâketi oldu. O 
felâkette açıkta kalan vatandaşların durumu şüp
hesiz göçmenlerin durumundan daha âcil bir 
manzara arz ediyordu. Zira bu göçmenlerin 
Ankara'ya geldiklerinde her birisi bir sanatkâr 
olan ve hattâ kendilerine tahsis edilen umumi ma
hallerde, misafirhanelerde ikamet etmeksizin ev
lere girmek suretiyle yerleşen bu göçmenlerin du
rumları şüphesiz evleri yapılmış, âcil yardıma 
muhtacolan vatandaşların durumu yanında ikin
ci plânda mütalâa edilmesi lâzımgelen bir man
zara arz ediyordu. Her halde hiçbir vatandaş 
hiçbir insan «açıkta bulunanlar ihmal edilir, bı
rakılır; fakat kendilerine vadedildiği için o ev
ler tahsisan tevzi edilir» diyemez. Bu sebeple Dev
letin bu maksat için yaptırdığı binalar daha âcil 
ihtiyaçlar karşısında, bu ihtiyaçların karşılanma
sı için muvakkat olarak kullanılmıştır. 

Arkadaşlar; biraz evvel de ifade ettim, göç
menlerin ev alma hakkı ihlâl edilmiş değildir, on
ların hakları bakidir. Diğer bir inşaatla bu hak
larını ihkak edileceğini biraz evvelki beyanlarım 
arasında ifade etmiş bulunmaktayım. Bu itibar
la bu mevzuu iğlâk etmeden ve üzerine siyasi bir 
salça dökmeye lüzum görmeden, olduğu gibi açık-
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lığı ile mütalâa etmek zannediyorum ki, daha doğ- j 
ru bir hattı hareket olur. I 

REİS — Sual sahibi. 
SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, bu göçmen evleri dolayısiyle Hüküme
tin, birçok defa olduğu gibi, yeni bir kara tasar
rufta daha bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 
(Soldan, «bu ne elemek?» sesleri) Evet, hakika

ten göçmen evleri hususunda, tekrar ediyorum, 
diğer bâzı, birçok şeylerde olduğu gibi Hükümet j 
kara tasarrufta bulunmuştur. (Soldan, «kara ta
sarruf ne demek?» sesleri) Her kelimeyi burada 
izah mı edeceğim?. 

REİS — Karşılıklı cevap vermeyin. I 
SELİM SOLEY (Devamla) — Reis Bey mü- I 

saade etmiyor, sonra izah ederim. 
Şimdi Muhterem Vekil Beyefendi buyuruyor-

Jar ki, «Aldığımız para 10 milyon dolar değil, 
300 000 dolardır.» Doğru. Hakikaten alman para 
300 000 dolardır. (Soldan, «niçin doğru söyleme
din ya?» sesleri) Fakat bu alman, paranın en son 
taksitidir. Benini söylediğim 1954 - 1955 senesin
de alınan 300 bin dolar, lavabo, banyo ve sair 
yerlere kullanılacak çimento için alman en son 
taksittir. Hakikatte alınan para hakikaten büyük 
ölçüde bir paradır. İkimizin de söylediği doğru
dur. Vekil Beyin söylediği de benim söylediğim de 
doğrudur. Vekil Beyin söylediği ufak tefek bâ
zı tamirler için alınmıştır. Şimdi, öğrenmek iste
rim. Bu kara tasarruf ne zamana kadar dâvam | 
edecektir!. (Solçlan, «ne demek?» sesleri) İ 

Kara tasarruf demek... j 
KADİR KOCAELİ (Bolu) — Kara tasar-

ruf ne demek?. 
REİS — Müdahale etmeyin, birinci ihtarı ve

riyorum. Karşılıklı konuşmayınız. 
SELİM SOLEY (Devamla) — Reis Bey, çok 

rica ederim. Zayıf birisi olsa ne ise, Kadir Koca
eli gibi iri yarı birisi olduğu için korkuyorum. 

R | | ÎS — Beyefendi siz devam buyurun. 
ŞJBLİM SOLEY (Devamla) — Ben tasarruf 

diyorum. Tasarruf nedir diye bana soruyor. Su
ale mi cevap yereceğini, yoksa ona mı?. 

KADİR KOCAELİ (Bolu) ~~ Ne. demek, ka
ra tasarruf?. 

RİEİS — Kadir Bey, müdahale etmeyiniz, 
ikinci İhtan veriyorum. 

Selim Bey, bizde kara tasarruf diye bir tâbir 
var mıdır?. 

SELİM SOLEY (Devamla) — Evet, J | 
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REİS — İzah buyurun beyefendi. 
SELİM SOLEY (Devamla) — İsviçre huku

kunda (administration noire) yani hukuk dışı 
yapılan tasarruflara (kara tasarruf) derler. Ka
dir Kocaeli bilmiyor, sizde mi bilmiyorsunuz Reis 
Bey? Aşkolsun vallahi. Yalnız şunu anlamak is
tiyorum. Demokrat Parti seıçim için bir beyaz 
•kitap çıkaracak. Bu kara tasarrufu da koyacak 
mı? 

REİS — Tercümesi hukuki tasarruftan ziya
de, idare olsa gerek. 

3. — Adana Mebusu Suphi Baykam'm, ilâç 
fiyatlarının indirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilin-
den şifahi suali (6/403) 

REİS — Sual sahibi?.. Burada. Alâkalı Ve
kil rahatsız olduğundan sual gelecek inikada bı
rakılmıştır. 

4. — Adana Mebusu Suphi Baykam'm, Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâletindeki münhal 
kadroların doldurulması için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kilinden şifahi suali (6/409) 

REİS — ikinci sualiniz de aynı sebeple ge
lecek celseye bırakılmıştır. 

5. — Zonguldak Mebusu Mustafa Saraç'ın, 
yerleri değiştirilen kömür İşletmesi işçileri hak
kında Sanayi Vekilinden şifahi suali (6/415) 

REİS — Sual sahibi?... (Yok sesleri) 
Sual sahibi bulunmadığından sual tahrirîye 

kaybolunmuştur. 

6. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, Bor ka
zasının Akçaviran köyünde bulunan tatlı suyun 
köy hizmetine verilmesi hususunda ne gibi te
şebbüsler yapıldığına dair sualine Nafıa Vekili 
Tevfik tleri'nin, şifahi cevabı (6/437) 

REİS — Sual sahibi?.:. (Burada sesleri) Ve
kil Bey burada. Suali okuyoruz efendim. 

3 . V I I I . 1959 
T. B. M. M. Riyasetine 

İçme suyu derin kuyu «sondajı 
yapılıp 163 metrede suya varı
lan Niğde, Bor kazası Akçavi
ran köyünün bu kuyusuna de
rin kuyu tulumbasının ne za« 
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man takılarak kuyunun halk 
hizmetine su verir şekle sökula- : 

cağının izahı için sözlü soru 
(Nafıa Vekilinden) 

Sözlü sonumun Sayın Nafıa Vekili tarafın
dan Umumi Heyette cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Saygılarla. 
Niğde Mebusu 

Asım Eren 

Sora : 
Akçaviran köyünde sondajla bulunan tatlı 

suyun köy hizmetine verilmesi için, ihalen be
tonla kapanmış olan sondaj deliğine ne zaman 
derin kuyu tulumbası takılacağının ve bunun 
masrafının tamamen Hükümetçe teinin edilip 
dövizle dış yabancı memleketlerden getirilmesi 
için şimdiden teşebbüsler unevcudolup olmadı
ğının ve bu husustaki diğer • tamamlayıcı bil
gilerin lütfen izahı. 

REİS —Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Samsun) 

— Asım Eren arkadaşımızın sorusuna, cevabımı 
arz ediyorum : 

Niğde vilâyetinin Bor kazasının Akçaviran 
köyüne içme ve sulama, suyu tedarik edilmesi 

maksadiyİe 1959 senesi içerisinde DSİ Umum 
Müdürlüğü tarafından açılmış bulunan kuyu
ya tulumba konmuş, havuzu ve isale tesisleri 
yapılmış ve köy, içme ve sulama suyuna kavuş
turulmuştur. 

REİS — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) —: Muhterem arka

daşlarım, Sayın Vekile teşekkür ederim. Ben
deniz bu sözlü sorumu sorduğum zaman henüx 
bu tulumba yeni getirilmiş, fakat yerine kon
mamış ve su deposu ile çeşmeler yapılmamış 
bulunuyordu. Yani monte edilmediği gibi he
nüz işlemez b i r vaziyette idi. Bundan başka 
mahallinde gördüğüm bâzı hatalan da söyle
mek için ve buna bir fırsat ihzar etmek için 
bu sözlü sorumu sormuştum, , Evvelki sene 24 
Qoak 1958 de kendilerine sözlü sorumu verdi
ğim. zaman demiştim k i ; «Açılacak bir -tulunı-
banm köye yetmiyeoeğM arz etmek isterim.» 
Bir tulumba kondu, bu es'ki bir tulumba idi, 
Bu tulumbanın yükseltme kudreti, Akçaviran 
köyünde maalesef birbirinden farklı yüksek
liklerde bulunan mahallelerden üst mahalleye 

1960 . 0 : 1 . 
suyunu atacak vaziyette değildi. Köyün or
tasındaki su deposu ancak iki mahallenin su
yunu tevzi etti ve yukarı mahalle yine susuz 
kaldı. Evvelce mevcut 42 kuyunun suyunu, te
miz olmasına rağmen, bu tek motopomp kar-
şılryamadı. Bizim bu sualimizle çare aradığı
mız bu köyün Kurunu Vustadan beri devam 
eden su ihtiyacı yine tamamen karşılanamadı. 

Eski kuyular yine mevcuttur. Yalnız bir 
mesele var : Evvelki sene arz ettiğimiz sualde 
turistik yol üzerinde bulunan iki kuyunun du
rumunu da tebarüz ettirmiştik. »Bu iki kuyu 
yol üzerinden kalktı. 

Muhterem arkadaşlarını, bundan evvelki 
sözlü soru vesilesiyle Sayın Vekil 30 sondaj 
yapılarak su çıkarılmış olduğunu beyan bu
yurmuşlardı. Nafıaca pompa tahsis edilerek 
su çıkarılan kuyu adedi Niğde ilinde dörtten 
ibarettir. 26 kuyu açıldıktan sonra, motopomp 
takılamadığından dolayı, tekrar çimento ile tı
kanmış ve bu sebeple şimdi]k kuyuları delinen 
bu sular, mahlline hiçbir faide temin etmemiş
tir. 

Bendenizin istirhamım , meselâ Konya vi
lâyetinde bugün, kuyu açılarak ve 300 kadar 
pompa ikmal edilerek işletme safhasına giril
miştir. Yani o vilâyette 300 den fazla derin ku
yu motopompu mevcuttur. Bunlara ilâveten 7 
"baraj ilâve edilmiş ve birkaçı da hizmete gir
miş bulunmaktadır. Niğde'nin akar suları mev-
codolmadığı . için yeraltı sularından faydalan
mak zarureti vardır. Sayın vekilden istirham 
ederim; bilhassa İCA yardımından, iktisadi 
yardımlardan istifade ederek bu vilâyetimize 
de tam teçhizatlı motopomplar temin etsinler. 
Bize 30 kuyu dediler, otuz da motopomp ver
sinler, söz veriyorum, bu sene bu mevzuda ko-
nuşmıyacağım. 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLFİRÎ (Samsun) 
Efendim, muhterem Asım Eren otuz kuyunun 
pompasının takılmasına sos verildiği takdirde 
•bir sene su mevzuunda konuşmıyacağım, dedi- i 
ler. Ben mütaaddit defalar 1960 yılında, bugü
ne kadar açılmış olan bin küsur kuyudan su çık
mış olanlarının hepsine tulumba koyacağınım 
arz etmiştim. Bu mutlaka yapılacaktır. Ama 
samimî olarak ifade edeyim ki, bu su mevzu
unda Asım Eren Beyle müşterek çalışmaya ö-y-
le alışmıştım ki, bir sene bu mevzuda konuş
maması beni müteessir eder. 
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Asım Eren bugün Niğde Mebusu olarak ko

nuştu ve Konya'da yapılan yeraltı ve yerüstü 
suyu faaliyetlerinin çok olduğundan bahsetti. v-
Niğde'de de daha çok Ihizmet yapılması temen
nisinde bulundu. Biz Asım Eren Beyi bu mev
zuda yalnız Niğde'nin değil bütün Türkiye'nin 
işleriyle alâkadar olan bir arkadaş olarak ta
nıyoruz. Nitekim biraz sonra müzakere edile
cek suaıli Kütahya vilâyetine ait bir bataklık 
mevzuundadır. Ama bugün ilk defa Niğde Me
busu olarak, Niğdenin suyuyla meşgul oluyor 
şu anda. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, (Meriç de 
var sesleri) Şu bizim Akçaviran köyünün ya
pıldığını ifade ettiğim ve kendisinin kısmen 
yapıldı dediği su mevzuu hakkında 1958 yılın
daki soru münasebetiyle arkadaşımızın sözleri
ni okuyacağım. Diyor ki, bunu yapeağız deme
me karşı «Muhterem arkadaşlar Nafıa Vekiline 
bu müjdesinden dolayı kendisine hararetle te-
teşekkür ederim.» Ben ne demiştim? «Niğde'nin 
Bor kazasına bağlı Akçaviran köyüne içme su
yu temini maksadiyle bu sene bir derin kuyu 
açılacak ve müspet netice alındığı takdirde Ak
çaviran köyünün de su işi halledilmiş olacak
tır.» demişim. Buna «Hararetle teşekkür ede
rim» demişlerdi. Sonra «Ancak Akçaviran kö
yündeki kuyu suları hakkındaki bu takririmi 
vermeve beni sevk eden iki âmil vardır. Birisi, 
beynelmilel turistik bir cadde üzerindeki bu ku
yulardan birinin vaziyetidir. Buradan kaldırıl
ması gerekir; iki kadın cadde üzerinde boyunla
rında ip var, 20 - 30 metre, gidip gelmek sure
tiyle bu kuyudan su çekmektedirler. Vaktiyle 
Hazreti Yusuf devrindeki gibi su çekildiğini 
göste^n bu manzaravı oradan freçen ecnebifer fo
toğrafla tesbit etmektedirler. Bu manzara hepi
mizi dilhun ettiği için bu takririmi vermiş bulu
nuyorum demişlerdi. Şimdi bir sene evvel Haz
reti Yusuf zamanındaki gibi kuyulardan su çe
kildiğini ifade eden arkadaşımız ki hakikaten 
böyle idi. Ve şu mecmuada, bir ay evvel bası
lan ve arkadaşlarımıza dağıtılan, Devlet Su İş
lerine aidplan bu mecmuanın kapağında tesadü-

,fen bu kuyunun fotoğrafları var. Şu köşesinde 
Akçaviran köyündeki eski, çıkrıklı kuyu ve şu 
köşesinde de motor kurulmak suretiylle akıtılan 
yeni kuyu gösterilmiştir. Evet şimdi de arkada
şımız diyor ki hayır olmadı, yarım oldu. Bir 
kuyu açcağız dedik ve açtık. Şayanı şükrandır, 
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bu yerde pek su bumaktan ümitli değildik. Fa
kat bir su bulduk ki saniyede 14 kuçuk litre akı
yor. (Muazzam su sesleri) Bu suyu motorla alı
yoruz, köyün mümkün olan en yüksek yerinde 
bir depo yaptırdık. Ve isale borusu ile oraya 

. veriyoruz. 150 hanelik köyün 130 u o depodan 
su almak imkânına kavuştu. Vaktiyle Hazreti 
Yusuf zamanındaki gibi boyunlarına yirmi met
relik iplerîte su çeken diğer 20 haneye ait ka
dınlarımız şimdi ancak belki 15 - 20 metre öte
deki bir çeşmeye gidip bakracını doldurmak su
retiyle su temin etmek imkânını bulmaktadır
lar. Ama Asım Eren Beyi burada memnun et
mek mümkün olmuyor. 

Konya'da şu, bilmem nerede bu yapıldı. Bu
gün muhterem mebuslara tevzi etmiş bulunuyo
ruz. 1950 - 1959 yılma kadar yeraltı su tesisle
rimize ait çalışmalarımız burada görülür; hari-
talariyfe, bölge bölge. 

REİS — Vaktiniz bitiyor. 
TEVFÎK ÎLERİ (Devamla) — Cümlemi bi

tireyim. 
REİS — Buyurun, cümlenizi tamamlayınız. 
TEVFÎK ÎLERÎ (Devamla) — Bu mevzu

da büyük bir faaliyetimiz vardır. Ve bu faali
yet hızla devam edecektir. Motopomp yeraltı 
su faaliyeti için bugüne kadar 33 milyon lira 
sarf etmiş bulunuyoruz. Mâruzâtım bundan iba-
retir. (Alkışlar) 

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

larım, geçen 24 . I . 1958 günü de kaydı ihtira-
zi ile teşekkür ettiğim için deminki sitemlerine 
artık burada mukabelede bulunmıyacağım. Geçen 
sefer de demiştim ki, burada demin 24.1.1960 ta
rihli zabıt ceridesinden okuduğum veçhile «açı
lan bir tek tulumba bütün köye yetmez, artırmak 
lâzım.» Böyle ihtirazi kayıtlarla edilen teşekkür
ler tabiî ancak mevridine maksurdur. Eğer' daha 
fazla kuyu yapmış olsalardı daha iki sene evvel 
ihtirazi kayıt koymazdım. Haddi zatında burada 
su gibi aziz bir hizmet görülmüştür. Ecnebilere 
karşı memleketin millî şerefini ilgilendiren kötü 
bir manzaraya son veren bu hizmetleri yapanlara 
her zaman şükran borcumuz vardır. 

Ancak muhterem arkadaşlarım,'bu"köyün bu 
açılan kuyu işinde bâzı ufak tefek teknik kusur
lar olmuştur. Belki bunları, ilgili elemanlar, 
DSÎ Umum Müdürü Sayın Süleyman Demirel'e 
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veya kendilerine söylememişlerdir. Fakat biz kor
ka korka gittiğimiz... korka korka diyorum, zira 
«Aman Asım Eren köye gelme de şu kuyu işi bit
sin.» dediler. (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar, köye gittiğim zaman şu hâdiseyi 
gördüm. Tulumbanın ana boruya bitişik su çıka
ran menfez borusundan çok daha büyük boru 
getirmişlerdi. Ö boru hikâyesi de bir hayli sürdü. 
İçine girecek olan boru dar, alt borunun kendisi 
ise geniş çaplı olduğu için tulumba çalışmıya 
başladığı zaman sular yine kuyuya gidiveriyor-
du Sonradan bu boruyu değiştirdiler. Getirilen 
boru da tutlumbanın çapı küçük olduğundan çe
kileri su ihtiyaca kifayet etmediği için köye tam 
bol su. çekememektedir. Tabiî ben burada suyu 
kullanan köylü ile yaptığım müşahadelerimin ne
ticesini arz ediyorum. Bu tulumbanın esas kabi
liyeti itibariyle az su veren tulumbalardan oldu
ğunu öğrendim. Kendisine 80 metre uzakta ve 
10 metre irtifada olan su deposuna su verebili
yor. Depodan aşağıda olan yerlere çeşme yapıla
biliyor,; fakat köy üst mahallesi 20 hane değil ki. 
Köyün üçte birini teşkil eden yukarı mahalle ta
mamen susuzdur. Biz küçüklüğümüzde elimizde 

. tesd ve bakır güğümlerle İstanbul'da ' Kırkçeşme-
lerin başına giderdik. Şimdi ise şehirlerimizde 
evlerimizde çeşmelerimiz'var. Köylü ise bugün 
bizim bir nesil evvelki çeşme başı devrine dahi 
gelmiş demekte güçlük çekiyoruz. Yani biz İstan
bul ve İzmir'de elimizde testi ve güğümle gitti
ğimiz çeşmeleri geride bıraktık. Elbette ki, su 
dâvasının halledilmesini istemek bir mebusun en 

• masum ve haklı daimîtalebidir. 

Tulumba meselesi dolayısiyle bâzı mâruzâtta 
bulunmak isterim. Elbette ki, yeraltı sularım 
bulmak, çoğaltmak ve dağıtmak vazifemizdir. Tu
lumba sanayiini teşvik için vaktiyle, Şerker Şirke
ti bir miktar dolar ve döviz temin etmek suretiyle 
bu işe el atmıştı. Bir buçuk sene evvel Minnea-
polis Moline Traktör Fabrikasiyle bu işi ortak
lama yapacaklardır. Bizim Karabük fabrikaları 
ve İzmit'teki lehimli Boru Fabrikası; font boru 
ve yamalı boru yapıyor. Fakat tazyike müteham
mil çekme boru yapamıyor. Böyle boruları yapan 
dünyada birkaç firma vardır. Bunların elinden 
patent alınarak çekme boruyu Türkiye'de yap
maktan başka çare yoktur, bu zarureti halletmek 
için. Kaldı ki, motopomp 'meselesi de ayrı bir 
mevzudur. Alman ve İtalyanların akar suları ve 
suni kanalları bol olduğu için bunlar kendi yap-
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tıklan tulumbaları kullanmazlar. İhraç ederler. 
Bu sebeple derin kuyu motopomp tecrübeleri az
dır, motopomplarına pek güvenilemez. Fakat Bir
leşik Amerika Devletinin batıdaki 22 eyaletinin 
suları az olduğundan ve kendi motopomplarını 
kullandıklarından tecrübeleri derin ve kıymetli
dir. Bu sebeple bizim de bu memleketlerden sıa-
tmalmamız muhakkak daha faydalı olur kanaa
tindeyim. 

Akçaviran işine gelince : 1958 senesinde ve 
ben sözlü sorumu verdikten bir ay kadar sonra 
ele alındığını, 1959 senesinde çıkarılan Devlet 
Su İşlerinin Yeraltı Suları Dairesinin faaliyeti
ni gösteren kitabın 18 nci sıra numarası ile 65 
nci sıra numarasında izahından görmekteyiz. Me
busların su işinde gözünü doyurmak mümkün de
ğil, her şeyi iptidai kalmış bir memlekette, me
bus daha uzun müddet Hükümetten su istiyecek-
tir. Açılan bu kuyuların arkasından bir an evvel 
tulumbaları da mahallerine vaz'edilsin. Temennim 
bunlardan ibarettir. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Sual 
takrirlerine ayrılan bir saatlik müddet bitmiş
tir. Şu anda bir tek sual kalmıştır. Bu sualin 
de görüşülebilmesi için, müddetin devamı hu
susunda karar verilmesi lâzımgelmektedir. 
Müddetin devamını reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kars Mebusu Osman Yeltekin Bey, Riyaset 
ceza verdiği anda zatıâlinizin Riyasete «Allah 
belânı.versin» şeklinde beyanda bulunduğu tes-
bit edilmiştir. Bu beyanınız vâki mıdır? Lüt
fen tasrih buyurunuz. Lütfen kürsüye buyurun ; 

efendim. 
SELİM SOLEY (Ankara) — Hafiye mi 

var aramızda? * 
REİS — Arkaadşlarımız işitmişler. Böyle 

bir beyanda bulunmuş. 
OSMAN YELTEKİN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, Reis Beyin arkadaşlarımızdan Ada
na Mebusu Melih Kemal Küçüktepepmar'a 
yaptığı muameleden infial duyarak ben de; 
«Allah'ından bulasın, Allah belânı versin» de
dim. (Soldan, «O O O» sesleri) Reis Bey için 
söyledim. Sadece Riyaset Makamını işgal eden 
zat için söyledim. Allah'ından bulasın, dedim. 

REİS — Vâki ikrarınız karşısında hakkı
nızda muvakkat çıkarma cezası tatbik edile
cektir. Bu konuda açıklama hakkınız mevcut
tur. 
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OSMAN YELTEKÎN (Kars) — Ben sadece 

bir temennide bulundum. Bu temenninin icrası 
Allah'a aittir. Allah'ın bileceği bir işe benim 
bir diyeceğim yoktur. 

REÎS — «Allah belânı versin» şeklindeki 
beyan Riyasete hakarettir. Buna hakkınız yok
tur, efendim. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Böyle bir 
emsal var mil . Zapta geçmiyen bir söz için 
ceza vermeniz kötü emsal olur. 

REİS — Fethi Çelikbaş Bey, Fethi Çelikbaş 
Bey, Riyaset arkadaşımızın ağzından işitmedik
çe harekete geçmemiştir. Binaenaleyh, arkada
şımızı tavziha çağırdık. Arkadaşımız kabul etti, 
ikrar etti. 

OSMAN YELTEKÎN (Devamla) — Efen
dim, ben bunu temenni mahiyetinde söyledim. 

REÎS — Bunun temennisi olmaz, açıkça geri 
almanız lâzımdır. 

OSMAN YELTEKÎN (Devamla) — Geri 
alıyorum efendim. 

REÎS — Arkadaşımız bir feveran eseri sarf 
ettiği bu sözü geri almış ve açıkça af talebet-
miştir. Riyaset sözünü geri almış olmasını bir 
tarziye ve af kabul eder. Bu sebeple hakkında 
bir muameleye lüzum yoktur, efendim. 

Buyuran Vekil Bey. 
NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ (Samsun) 

-— Vazgeçtim, efendim. 
REÎS — Muhterem arkadaşlar, muhtelif za

manlarda orta sırada ve arka sıralarda gerek 
milletvekillerinin birbirlerine ve gerekse Riya
sete hakaret ve küfürleri buradan duyulma
maktadır. Duyulmadığı için de Riyaset hiçbir 
muamele yapamamaktadır. Ama on, on beş ar
kadaş gerek muhalefetten, gerekse muvafakat
ten Riyasete bu şekilde bir hakaret vâki oldu, 
diye iddia ederse Riyaset olarak bu 'arkadaşı
mızdan bunu sormak vazifemizdir. Arkadaşı
mızı bu münasebetle çağırdık ve tavziha davet 
ettik. Hâdise bu. Yani arka sıralarda küfreden 
serbest mi? •,.,, 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Hayır, 
öyle şey olmaz, zapta geçmemiştir, yapılacak 
muamele yoktur. 

REÎS — Soruldu, kendisi kabul etmiştir. 

7. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, Gölköy 
bataklığının kurutulması için ne gibi isler yapıl-
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dığına dair sualine Nafıa Vekili Tevfik tleri'nin, 
şifahi cevabı (6/438) 

REÎS — Sual sahibi burada, Nafıa Vekili 
burada. Suali okutuyorum : 

3 . VHI. 1959 
T. B. M. Meclisi Sayın Riyasetine 

Gölköy bataklığının kurutul
ması hakkında geçen yıllarda 
yapılan .muamelelerle bu işm 
intacı için yapılacak olan işler 
hakkında sözlü soru (Nafıa Ve
kilinden) 

Sözlü soruma Sayın Nafıa Vekilinin Umumi 
Heyette etraflı tarih, muamele şekli ve mania
lar zikredilmek suretiyle cevap verilmesini rica 
ederim. Saygılarımla. 

Niğde Mebusu 
Asım Eren 

Kütahya vilâyetinde Simav kazasının bazı 
köylerine yeni Ziraat toprağı kaızandırmak ve 
sıhhi zararlarından ebediyen kurtulmak için 
kurutulmasına evvelce karar verilip de 1948 
senesinden beri başanlmıyan bu önemli ve fay
dalı işin nıuafssal tarihçesiyle, başlıca mania
lara! ve ne şekilde ne zaman intacı düşünüldü
ğünün lütfen izah edilmesi. 

REİS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLİ TEVFÎK ÎLERİ (Samsun) 

— Muhterem arkadaşıma cevabını arz ediyorum. 
Simav gölü kurutulması ameliyesi 1959 senesi DSÎ 
Umum Müdürlüğü icraat programına dâhil edil
miş olup 1959 senesi Ağustos"Syı içerisinde DSÎ 
Umum Müdürlüğü Eskişehir Bölgesince eksilt
meye çıkarıldığı halde talip zuhur etmemiş
tir. Bunun üzerine DSÎ Umum Müdürlüğünce 
kurutma ameliyesine amenöten girişilmiştir. 

Simav bataklığı kurutulması hakkındaki 
ımüttehit bir talep 8 . VI . 1956 tarihinde Kü
tahya Mebusları tarafından yapılmıştır. Bunun 
üzerine 1957 - 1958 senelerinde mevzu tetkik 
edilmiş ve projelendirilmiştir. «1958 senesi Kü
çük Su îşleri Faaliyet Rapora» adlı kita-pda 
da bu husus görülmektedir. 

Simav gölü 15 bin dönüm vüsatindedir. Ku
rutma ameliyesi 2 milyon liraya malolacaktır. 
Halihazırda golü tahliye edecek olan ana ka
nal inşasına başlanmıştır. Gölün tahliyesini mü-
taakıp tâli kanallar açılacaktır. Ana kanal in
şası 200 bin liraya malolacaktır. 
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tşin tarihçesi şudur : 
1948 senesinde Kütahya Vilâyeti özel İda

resince 53 bin liraya ihaleye çıkarılan bu işe 
talip, çıkmamıştır. Ondan sonra mevzu N.-'fıa 
Vekâletine intikal ettirilmiş ve Nafıa Vekâle
tince tetkik edilmiştir. Bu tetkikat sadece bir 
avan rapor hazırlanmasına inhisar etmiştir. Bu 
raporla bir ihale yapılması mevzuubahsola-
,maz. Ancak mevzuun 1952 senesinde haritasının 
alınmasına geçilmiştir. Başvekâlete bu göıün 
kurutulmaması hakkında vâki talepler üzerine 
mevzu 1956 senesine kadar ele alınmamıştır. 

Mevzuun böyle bir tarihçesi olmasına muka
bil, projeye esas teşkil edecek tetkikat 1957 se
nesinde yapılmış ve bu tetkikat 1958 senesinde 
projelendirilmiştir. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

REÎS — Sual sahibi. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

lar, bir mebusun vazifesi hem 'kurudan, hem yaş
tan bahsetmektir. Türkiye'nin kuru yeri de var; 
yaş yeri de var. Biraz evvel kuru toprağın der
dini açtım. Şimdi de yaş toprağın derdini açıyo
rum. Her ikisi için de mücadele bizlere düşüyor. 

Muhterem arkadaşlarıım, 3 dağ silsilesi arasın
da, kapalı bir havza halinde bulunan Simav ova
sının ortasındaki göl takriben 25 - 30 bin dekar 
arazinin su altında kalmasını muciboluyor. Bun
dan takriben 20 -30 sene evvel bunun; iki misli 
kadar arazi tam bir bataklık halindeyken bugün 
erozyon sebebiyle suların getirdiği rüsuıbat ile tı
kanmadı ve, bataklığın yavaş yavaş kendi kendini 
doldurması ile bataklık saha azalmaktadır. Bunun 
etrafında mukadderatını bu göle bağlamış köyler 
vardır. Bunlar 22 köydür. 

22. /köy derken, tamamen ıgölün kenarlarına 
düşen on üç köy üstünde de durmak isterim. Gö
lün kenarındaki bu 13 köy, gölden asıl intifa hak
kına s^hibolduklarını ileri süren köylerdir. Ova 
kenarııida, yamaçlardaki köyler ile dağ köylerini 
de hesaba katacak olursak yirmi iki köy, bataklı
ğın etrafına yakın ve uzak yayılmıştır. Bunların 
bir kısanı buranın kurutulmasını ister; bir 'kısmı 
istemez. îstiyenler üçte ikisi, istemiyenler de üçte 
birdir; i 

îstiyenler için sebep, buradaki toprak son de
rece verimlidir; bataklık dışındaki arazide her 
cins bitki yetişir; afyon, vişne, meyva ve sebze 
ile musir burada çok güzel yetişir. Simav'da el sa
natları i ve halıcılık istidadı fazladır; mısırdan gli-
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koz sanayii ve meyvadan konserve sanayii için de 
büyük iptidai imkân var demektir. Diğer bitkiler 
de bol yetişir; böylece hem el işlerine hem de kıy
metli bitkiler ziraati ile bunlara ait sanayie mü
sait son derece verimli ve istidatta olmasına rağ
men dağlardan gelen dere sulan her sene kış ay
larında mezruat sahasının yarısına yakınını kap
ladığı için, halk ancak gölde yetişen sazlardan ha
sır yaparak, elli demetini alan bir kağnı arabası
nı 170 liradan satarak dar bir geçim sağlıyabilir-
ler. Bunun safi kân ise 40 lira kadardır. 

• Bunlarla uğraşan halkın en yakın dokuz köy
deki miktarı 9 bin kadardır. Bunlara bu para 
kendilerine bir senede düşen aile maişetini temin 
edemiyecek kadar cüzi bir şeydir; fakat anane 
olmuş; bundan başka maişet kapısı da olmadığı 
için gölün kenarındaki birkaç köy (Batak kuru
masın) der. Fakat diğerleri elde edilecek toprak
ta pancar ekerlerse en aşağı elli bin dekar arazi 
elde edileceği için dörtlü münavebeyle her yıl 
10 000 dekar ekimiyle 40 - 50 bin ton mahsul elde 
etmeleri mümkün olacak. Bu milyonun üzerinde 
dehşetli bir para tabiî; bu bölgeye servet akacak; 
bundan dolayı kurutulması bu bölgenin hayatı 
bakımından çok mühim. Halkı açlıktan ve işsiz
likten ve bataklık hastalıklarından kurtarmak, 
ziraate inkişaf vermek için ve aynı zamanda elde 
edecekleri zirai gelirlerini gereken mahallî zirai 
sanayie ve halı tezgâhlarına yatırmak bakımın
dan bunun derhal vesile olacağına inanıyorum. 
O itibarla, 'kurutmanın çok faydası olacaktır. Yal
nız buranın bdr talihi vardır; halkta şöyle^bir ka
naat var : 

REÎS — Lütfen cümlenizi tamamlayın. 
ASIM EREN (Devamla) — Peki efendim. 

Bu kanaat şu : Diyorlar ki; «Hükümet eliyle biz, 
buranın kurutulacağma kaahi değiliz. Zira Os
manlı saltanatından beri birçok teşebbüsler ol
muş; muvaffak olunamamıştır. Burada galiba bir 
beddua var.» Ben de, bunun «inşallah, Cumhuri
yet hükümetlerine nasibolacağını» söyleyince, şu 
itirazda bulundular : (Ama, dağdaki köyleri in
dirip de bizi buradaki topraklarımızdan etmeyim 
niz.) Filhakika Kütahya Mebusu Emin Topaler 
arkadaşımız ve mahallî eşhas dağ köylerine, reyi
nizi bize verirseniz size aşağıda toprak vereceğiz, 
demişler. 

Su içinde yüzen bu bölgenin göl kenarındaki 
köylerinin bîr kaderi de içecek bir damla suyun 
bulunamamasıdır. Gölün kenarlarında halk bir 
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çukur kazar, göl suyu oraya süzülür ve destileri 
buradan doldurup içerler, işte suları bu sudur. 
Kuyu bile yok gibidir. Akarsu dağ kenarı köylere 
münhasırdır. Seçim zamanı Gölköyü'ne sondaj ve 
arteziyen malzemesi getirmişler. Köyün ekseriyeti 
Demokrat Partiye rey vermeyince, köy cami av
lusunda yığılı bu boruları yine alıp götürmüşler. 
Dağ kenarı köylerin suyu da azdır; yetmiyor. 
Meselâ bu göl çevresindeki büyük 4 köyden biri 
olan Demirci köyünde su dağdan geliyor; fakat 
miktarı çok azdır. O itibarla muhterem arkadaş
lar; «O maniler ki, derya içredir deryayı bilmez
ler, bir katre içmezler» fehvasınca bu zavallılar 
da su içinde oldukları halde susuzdurlar. Buna 
bir çare bulurlarsa minnettar kalırım. 

REÎS — Nafıa Vekili, 
NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK iLERl (Samsun) 

— Efendim, hakikaten arkadaşımızı dinlerken, 
buraya gelip, öteden beri yaptığı konuşmalara dik
kat ederek sorduğu sorular dolayısiyle birçok ar
kadaşları gibi politika yapmadığından dolayı duy
duğum memnuniyeti ifade etmek istiyordum. Ha
kikaten tetkik ediyor ve memleketin bir yarasına, 
bir derdine çare bulmak için ikazlar yapıyor di
yordum. Fakat maalesef bu mevzuda bu kadar 
dikkatli olan arkadaşımız dahi sonunda bu işi yi
ne bir nebze politika üe karıştırmaktan kendini 
alamadı. 

Bir kere şunu ifade edeyim. Soruda söylendiği 
gibi, bu mesele uzun zamandan beri vekâlete in
tikal etmiş bir mesele değildir. Bizim Devlet Su 
işlerinin gayet muntazam bir arşivi vardır. Han
gi mebus veya hangi makam, hangi iş için müra
caat etmişse günü gününe fişe geçer. Elindeki fi
şe göre bu meseleyi bize 8 Mayıs 1956 da Halûk 
Pepeyi ve Kütahya mebusları arkadaşları mütte-
hidolarak intikal ettiriyorlar. Ondan evvel kimi
si kurutulsun demiş, kimisi balık mevzuu ve ha
sır mevzuu dolayısiyle kurutulmasın demiş ve bu 
iş muallâkta kalmış. Ondan sonra bu işi biz ele al
mışız, başlamışız bu işe. Bunları söylüyoruz. Ar
kadaşım bunları güzel buluyor, sonra buraya ge
lip seçimi kaybedince boruları alıp götürüyorsu
nuz gibi sözler sarf ediyorlar. Doğrusu ben bunu 
Asım Eren arkadaşımıza yakıştıramadım. Mem
leketin neresinde bir ihtiyaç varsa hiç fark gözet
meden bütün imkânlarımızla oraya koşuyoruz. 
Bunu kendileri de bilirler, binlerce misali vardır. 
Memleket meselelerini buraya getirmekte bize yar
dımcı olduğu için ben Asım Eren arkadaşımıza 
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burada teşekkür etmek niyetinde idim. Fakat, 
son sözleriyle kırıcı oldular. Mamafi işleri tutuş 
tarzından dolayı yine kendilerine teşekkür ederim. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 
Fethi Çelikbaş Bey verilen ihtar cezalarında 

Nizamnameye riayetsizlikten dolayı söz istemişti
niz, buyurunuz, efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar; muhtelif vesilelerle, bilhassa muha
lefete mensup milletvekilleri, Riyasetin Nizamna
meye riayet etmediğinden şikâyet etmişlerdir. Bu 
şikâyetler iki noktada toplanmaktadır. Birinci 
nokta : Gündemin tanzimidir, ikinci nokta : Reis-
vekillerinin veya Reisin müzakereleri idare eder
ken davranışıdır. 

REÎS — Fethi Beyefendi, Nizamnameye ria
yetsizlik, arkadaşımıza verdiğim ihtar cezası için
dir. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — îzin verin 
geliyorum oraya. 

REÎS — Nizamnameye ademiriayetten şikâ
yet eden arkadaşımızın evleviyetle Nizamnameye 
riayeti lâzımgelmez mi?. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Evet 
öyledir. 

REÎS — Sözlerinize, umumi mahiyette Ni
zamnameye ademiriayet gibi başlıyorsunuz. Ta
lebiniz böyle değildir. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Bir daki
ka müsaade etseydiniz, mevzua kendiliğimden gi
recektim. 

REÎS — Beyefendi, lütfen sadede.. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Eğer Ni

zamnameye uygun hareket etseydiniz diyorum. 
Müsama'ha değil. 

Zabıtları getirin; tetkik «din. Riyasetin dai
ma Nizamnameye riayetkar olduğunu söyledi 
niz. 

REÎS — Evet... Evet; buyurun, devam edin. 
FETHt ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Bilhassa 

ceza mevzuunda; bugün asabileştiği için müte
madiyen ceza veriyor Reis. Devamlı bu... Me
tot bu. Şimdi bugüne 'kadar ceza alan mebus
ların durumunu düşünün. 

HAKKI KURMEL (Kayseri) — Müstahak 
oluyorlar. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Ben Reis 
Beyden rica ediyorum. Riyaset Divanı evvelâ 
gündemin tanzimi itibariyle Nizamnameye ria-
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yet edecektir. Gündem keyfî olarak tanzim edil
mektedir. Milletvekili bakıyor, sualinin günde
me alınmış olması lâzım; ona göre hazırlanıyor, 
geliyor, sualinin sırası geldiği halde bulamıyor. 

HAKKI KURMEL (Kayseri) — Ne alâkası 
var Fethi Bey? 

FETHİ ÇELtKBAŞ (Devamla) — Binaen-
aleyh sıraya göre sualleri gündeme almak lâzım
dır. Hakkı Bey Kâtiptir. Bilir. Bir soru üç ay 
sonra gündeme almıyor. Ve Riyaset de bu şekil
de bir muameleye mâruz kalan sual sahibi arka-. 
da°.tr.n bir aksülâmel beklemiyor. Affediniz ar
kadaşlar, reisler gündemin tanziminde keyfî ha
reket edecek sırası gelmiş, konuşmaya hazırla
nan mebus arkadaş sorusunun gündeme alınma
dığını görünce elini kolunu bağlayıp masum ma
sum otursun, bunu mu istiyorsunuz? Yapmayın 
arkadaşlar, Nizamname bir küldür, bir bütün
dür. Bilhassa Riyaset tarafından riayet edildiği 
takdirde ihtilâfların yüzde doksanı halledilir. 
Aksine yüzde doksanını halletmeyin ve bir mü-
barezede hareket tarzını bekler gibi bekleyin, 
bu olmaz arkadaşlar. Vicdanlarınıza hitabediyo-
ruım, herkes buraya geliyor, sual sıram gelmişti 
diye, fakat hiçbir haber yok. Yirmi ay evvel Ri
yasetin tutumu hakıkında verdiğim bir sual var
dı. Yirmi ay arkadaşlar, hâlâ haber yok. Ondan 
sonra Reis Bey siz Nizamnameden bahsediyor
sunuz, insaf. ' , " 

REİS — Riyaseti lütfen dinleyin. Sualler gel
mediğinden bahsile Riyasete şu anda Nizamna
meye ademiriayet iddiası yersiz olur. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Nizamna
meye ademiriayet dolayısiyle söz aldım. 

REİS — Hangi sebeple aldığınız zabıtlara 
geçmiştir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Sualimi 
vereli yirmi ay olmuştu. Bakınız gündeme hâlâ 
alınmadı. 

REİS — Bu sözleriniz Nizamnameye ademi-
riayetle alâkalı mıdır? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — İzin ve
rin bir dakika, bitiriyorum. 

REİS — Benim size kendi başıma izin ver
meme imkân yok. Nizamname ne ise onu tatbik 
edebilirim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Reis Bey 
diyor ki, şimdi siz bir 'başka konuya temas et
tiniz, sual sorarsınız ve cevabını alırsınız. 

1960 C : 1 
Ben de diyorum ki ; 20 ay evvel sordum, gün

deme* alınmadı. 
REİS — Riyasete, 20 aydan beri sualinize ce

vap verilmediğini, gecikme olduğunu ifade ile 
•bir sual sormanız mümkündür. 

Ayrıca bütçe müzakeresinde de bunu sora
bilirsiniz. Fakat siz, ihtar cezasını mütaakıp Ri
yasetin ihtarı verirken Nizamnameye riayet, et
mediği hakkında söz alıp, vermiş olduğunuz bir 
sualin 20 aydan beri cevabı verilmediğinden bah
sediyorsunuz. Bu hareketinizin Nizamnameye 
aykırı olduğunu tekrar ifade ediyorum. Ve siz
den, Nizamnameye ademiriayet hakkında konu
şunken, bizzat Nizamnameye riayet etmiyen bir 
arkadaş haline düşmemenizi tekrar rica ediyo
rum. 

FETHİ ÇELtKBAŞ (Burdur) — Şimdi bu
nu tesbit ettikten sonra Sayın Reisimizin bizim 
arkadaşlarımıza infialleri hepimizin gözü önün
de cereyan etti bir ve ikinci ihtarı verdi. Beşer 
diyoruz. Ben Reisimizin gönül ferahlığı içinde 
Nizamnameye riayet ettiği takdirde buradaki 
arkadaşların ıstırabını anlıyabilir, aksi takdir
de anlıyamaz diyorum. Bizim arkadaşlarımızın 
zaman zaman mücadelesini mucip hareketlerinin 
sebepleri vardır. Bu sebepler Nizamnameye ria
yetsizlikten doğuyor. Bunun sebeplerini bulalım 
diyoruz, ondan sonra böyle muamele tarzı olmaz. 
Ben Reis Beyin tutumunda isabetsizlik görüyor, 
bugünkü hareketler içinde kalmış olmasını netice 
olarak bakkız telâkki ediyorum. Gündemin ya
pılmasından itibaren Nizamnamenin bütün tat
bikatında Nizamnameye riayetkar olmasını, 
Reislerimizden bu mevzuda biraz titizlik gös-
termelerni dâvayı kökünden halledecek bir hal 
çaresi olarak görmekteyim. Yoksa ihtardan 
sonra ihtar, İnikattan çılkarma üstüne İnikat
tan çıkarma cezası vermek meseleyi halletmez. 
Bir mebusun tahsisatını ne kadar keserseniz 
kesiniz, kendisi vicdanen tatmin edilmedikçe hiç
bir tesiri olmıyacaktır. 

REİS — Arkadaşımızı din1 emiş 'bulunuyor
sunuz. Arkadaşımız iki ihtar cezası verilmesi 
üzerine Riyasetin Nizamnameye adenıiriaye-
tini iddia ederek söz talebetti. Kendisine bu 
şekilde de söz verdik. Bunu Yüksek Heyetiniz 
dinlemiş ve zabıtlara da geçmiş bulunuyor. 
Kendisi şu anda bizzat Nizamnameye aderniri-
ayette bulunmuştur. Sebebi de umumi mânada 
Reisvekillerinin baştan' sonuna kadar tutumu 
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hakkında beyanda bulunımuştur. Buna şu anda 
hakkı yoktur. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Yerini gös
terin. 

EEÎS — Topyekün Nizamnameye ademiria-
yetin 'sebebini bir sualle sormanız mümkündür. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Bu konuş
malarınız hakkında dahi Tüzüğe ademiriayet-
ten söz istiyorum. 

REİS — Bu şu anda mümkün değildir. Ben
deniz bunu burada 'kesiyorum, bütçede de ko
nuşmanız mümkündür. 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Yedi tane 

1. •— Noter Kanununun 5928 say ıh Kanunla 
muaddel 18 nci maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batam (3/471) 

REİS — Alâkalı vekil 'burada mı. Alâkalı 
vekil olmadığı için müzakeresi gelecek İnikada. 
bırakılmıştır. 

2. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü müieda-
vil sermayesinin 750 milyon liraya çıkarılması 
hakkında kanan lâyihası ve Gümrük ve İnhisar
lar ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/413) 

REİS — Geçen İnikattaki müzakeresinde en 
son maddeyi ekseriyet olmadığı için ıbırakmış-
tık. 5 nci maddeyi okutup reyinize arz edece
ğim. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri 
'memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerindeki müza
kere bitmiştir. Son olarak söz istiyen var mı? 

Buyurun, Rıza Tekeli. Aleyhte mi, lehte mi? 
RIZA TEKELİ (Adana) — Aleyhte. Muhte

rem arkadaşlarım, geçen cebede İnhisarlar Vekili 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü sermayesinin artı
rılmasını müdafaa ederken şöyle bir ifadede de 
bulundular. Dediler k i ; «Bizim İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü olarak finansmana ihtiyacımız yok
tur, sermayeye ihtiyacımız vardır.» Muhterem ar
kadaşlar, malûmunuz finansman fiiliyatı ihtiva 
eder, sermaye kâğıt üzerinde yükseltilir, Ihtiya-
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suali almak dahi Nizamnameye aykırıdır. 

REİS — Bütçede konuşacaksınız; bumun ce
vabını orada alırsınız. Bunu burada konuşmak 
mümkün değildir. Bugün iklimlere ihtar veril
diğime dikkat etmenizi rica ©derim. 

NİHAT SARGTNALP (Gümüşane) — Za
bıtlardan nispeti alırsanız, haksız çıkansınız. 

REİS — Müdahale hangi tarafta fazla ise, 
tabiî olarak ihtar fazlası da orada, olur. Bu iti
barla Fethi Çelikbaş arkadaşımızın mücerret 
Nizamnameye ademiriayet iddialarını kabule 
imkân yoktur. 

cızınızı kâğıt üzerinden karşılamak istiyoruz ifa
desinden anladığımız budur. Bütçe Encümeninde 
bu mevzuu konuştuğumuz zaman orada da şu arz 
ettiğim mütalâayı bildirmiştik. Döner sermaye 
ihtiyacı kâğıt üzerinde olacağına göre bunun tabiî 
neticesi istikrar tedbirlerinin aykırı olarak bono 
çıkarılmasına gidilecektir. O zaman dediler ki, 
hayır, böyle bir taisavvurumuz ve niyetimiz yok
tur, Ama, şimdi gerekçe okunursa böyle bir ta
savvurları olduğu kendiliğinden meydana çıkar. 
Niçin? Son defa 1954 yılında İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünün döner sermayesi 300 milyon lira
ya çıkarılmıştı. Aradan 5 - 6 yıl geçtiği halde dö
ner sermayeye eklemen miktar 30 küsur milyon 
oldu. Yani aradan 5 - 6 sene geçiyor. 5 - 6 sene 
içerisinde 30 - 35 milyon ilâvesiyle döner serma
ye 135 milyona yükseltiliyor. Geriye kalan 300 
milyonun doldurulması için 170 milyon bir marj 
var. Bu 170 milyon marj doldurulmadan tekrar 
döner sermayenin artırılması teklif ediliyor. Bu
na sebebolarak da işin genişlemiş olduğu beyan 
ediliyor. Ve 300 milyon sermaye ile mevcut işin 
çevrilmesine imkân olmadığı ileri sürülüyor. Doğ
ru, gerekçede var. 680 milyon lira stokları var, 
sermayenin ödenen kısmı 135 milyon liradır. Geri 
kalan farklar iki membadan temin edilmiştir. 
Bunlardan birisi gerekçede 200 milyon lira bono 
çıkarılacağı yazılıdır, evvelki celse kendileri bu 
rakamların daha büyük olduğunu söylediler, 240 
milyonluk bono çıkarılmış olduğunu söylediler. 
Döner sermaye bono yekûnu 348 milyon ile 680 
küsur milyon oluyor bu rakamı, bu para yetme
yince munzam olarak Hazinenin birikmiş paraları 
ödenmemiş ve stoklar hasebiyle; işin çevrilmesi 

6. — MÜZAKERE EDlLEN MADDELER 
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imkânı bulunmuştur. Mademki 170 milyon marj 
var, her sene 50 milyon lira varidat fazlasından 
alınmak suretiyle 300 milyon döner sermaye üç 
senede temin edilebilecekti, o halde şimdi serma
ye tezayüdüne ne lüzuan vardır? 

Döner sermaye artırıldığı zaman kanunun 
flçüleri dairesinde İnhisarlar Umum Müdürlü
ğüne bono çıkarmak imkânını vereceği içm 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü sermayesini artır
dıktan sonra bu yola gidecektir. Sayın Vokil 
lütfetsinler, buraya gelsinler, sermaye artırıl
dıktan sonra bono çıkarılmıyacağını burada tes-
bit etsinler o zaman, ilerde bu yola gidildiği 
zaman bizim söylediklerimiz imi yoksa kendisi
nin söylediklerinin mi, hakikat olduğu meyda
na çıkacak. 

REİS — Yeni bir teklif olarak mı, ifade 
ediyorsunuz?... 

RIZA TEKELİ (Devamla) — Reddini ta-
leb ediyorum. 

REİS — Arkadaşımızın gerekçeyi ret ma
hiyetinde olan konuşmasını dinlediniz. Yeni 
bir teklif yapmıyorlar. Esasen Nizamnamemiz 
yeni teklif yapmalarına da imkân vermez. Bu 
itibarla kanunun heyeti umumiy esini açık rey-
lerinize_Harz ediyorum. 

3.— İnhisarlar Umum Müdürlüğünce yap
tırılacak tütün bakım ve işleme evleri için ge
lecek senelere sâri taahhütlere girişilmesi hak
kındaki 5113 sayılı Kanunun 6476 sayılı Kanun
la muaddel birinci maddesinin deaiştirilmeame 
dair kanun lâyihası ve Gümrük ve İnhisarlar ve 

«Bütçe encümenleri mazbataları (1/473) (1) 

REİS — Takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddelerinin 7 nci sırasında bulunan, İnhisar
lar Umum Müdürlüğünce yaptırılacak tütün 
bakım ve işleme evleri için gelecek senelere sâ
ri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 5113 sa
yılı Kanunun 6476 sayılı Kanunla muaddel bi
rinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihasının takdimen ve müstacelen görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Hadi Hüsman 

(1) 66 8. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REİS — Takdimen müzakeresi teklif edil

mektedir. Takdimen müzakeresini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Takdimen müzaikeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyeti reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okuyoruz: 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırılacak 
tütün bakım ve işleme evleri için gelecek se
nelere sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 
5113 sayılı Kanunun 6476 sayılı Kanunla mu
addel birinci maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — İnhisarlar Umuım Müdürlü
ğünce yaptırılacak tütün bakım ve işleme ev
leri için gelecek yıllara sâri taahhütlere giri
şilmesi hakkındaki 5113 sayılı Kanunun 6476 
sayılı Kanunla muaddel 1 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Hükümetçe tasdik olunacak 
programa göre yaprak tütün ambarlan, yap
rak tütün bakım ve işleme atelyeleri yaptır
mak veva satmalmak ve senelik tedive mikta
rı 10 000 000 lirayı geçmemek üzere 1Q0 000 000 
liraya kadar gelecek senelere sâri taahhütlere 
girişmeye Gümrük ve İnhisarlar Vekili salâni-
yetlidir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddevi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyoram. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri 
memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde müza
kere bitmiştir. Son olarak söz istiyen arkadaş 
yok. Kanunun heyeti umumiyesi açık oylarını
za arz edilmiştir. 
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4. — 6309 sayılı Maden Kanununa iki ek 

maddenin ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve 
Sanayi Encümeni mazbatası (1/340) (1) 

REÎS — Takrir var, okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında bulunan, 6309 sayılı Maden 
Kanununa iki ek maddenin ilâvesi hakkındaki 
kanun lâyihasının bir an evvel kanuniyet kes-
betmesi için bütün işlere takdimen ve müsta
celiyetle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Sanayi Encümeni Reisi 
Zonguldak Mebusu 

Suat Başol 

REÎS — Takdimen müzakereyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.,,. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Heyeti umumiyesi üzerinde 
söz istiyen yok. Maddelere geçilmesini reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Müstaceliyeti reylerinize 
arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okuyoruz : 

6309 sayılı Maden Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — 6309 numaralı Maden Kanu
nuna aşağıdaki ek madde ilâve edilmiştir : 

Ek madde — A) Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü tarafından Maden Kanununun 18 nci 
maddesinin ilk fıkrasında gösterilen evsafta 
seçilecek sınır noktaları ile tahdidedilecek mu
ayyen bir sahada bir cins maden için arama 
yapılacağının Sanayi Vekâletine bildirilmesi 
üzerine, talep usulüne uygun görüldüğü tak
dirde, Vekâletçe keyfiyet alâkalı vilâyete teb
liğ edilir. 

Bu husustaki tebliğin alâkadar vilâyete vü-
rudu tarihinden itibaren o saha ve maden üze
rinde enstitünün takaddüm hakkı doğar. 

Şu kadar ki, vekâletçe alâkadar vilâyete 
tebliğden önce başkaları tarafından usulü dai
resinde yapılmış olan müracaatlerden doğan 
haklar mahfuzdur. 

B) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, bu 
suretle takaddüm hakkı tesis edilen haha ve 

(1) 68 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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maden için en geç iki yıl zarfında arama ruh
satnamesi alabilir. 

Bu maksatla enstitü, 18 nci maddeye uygun 
şekilde tahdidedeceği sahalar için usulü daire
sinde hazırlıyacağı krokileri, 17 nci madde 
esaslarını havi olarak tanzim edeceği talepna
melerle Sanayi Vekâletine tevdi eder. 

Bu talepnamelerle, merbutatında hata ve 
noksanlar görüldüğü takdirde bunlar usulü da
iresinde Enstitüye tashih ve ikmal ettirilir. 

Uygun bulunan müracaatler Maden Kanu
nu hükümleri dairesinde arama ruhsatnamele
rine bağlanır. 

C) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 
takaddüm hakkı ve arama ruhsatnamesi talebi 
ile ilgili müracaatleri ve ita edilen arama ruh
satnameleri her türlü hare ve resimden muaf
tır. 

D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ta
rafından arama ruhsatnamesi alman saha ve 
madenler üzerinde yapılan aramalar sonunda 
işletmeye elverişli görülenler hakkında usulüne 
uygun şekilde hazırlanan vesikalar iki yıllık 
arama müddeti içinde Sanayi Vekâletine tevdi 
edilir. * 

Bu kabil saha ve madenlerden 49 ncu mad
deye tevfikan (Bulunmuş maden) sayılacak 
olanlarının işletme hakkı, Maden Kanunu hü
kümleri dairesinde talibine verilir. 

E) (A) bendine göre tesis edilen takad
düm hakkı, (B) bendi uyarınca arama ruhsat
namesi istenilmemesi halinde, iki yıl müddetin 
hitamında sukut eder. 

Takaddüm hakkından kısmen veya tama
men vazgeçilen sahalarla arama ruhsatnamesi 
talebi dışında bırakılan sahalar da yukarıki 
fıkra hükmüne tâbidir. 

F) (E) bendine göre takaddüm hakkı sa
kıt olan sahalar en geç bir yıl zarfında vekâ
letçe Resmî Gazete ile, alâkalı vilâyette çıkan 
bir gazetede, gazete çıkmıyorsa mûtat vasıta
larla ilân olunur. 

Bu ilânlarda gösterilecek açma tarihinden, 
ilân yapılmaması halinde de takaddüm hakkı
nın sukutunu takibeden yılın hitamından iti
baren o saha aramalar için serbest hale gelir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me

riyete girer. 
RE IS — Madde hakkında söz isteyen var 

mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden-
leı\. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS —• Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiy enler.. Madde kabul edil
mişti:*. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi üzerinde son 
olarak söz isteyen var mı? Lâyiha açık oyları
nıza arz edilmiştir. . ' 

Bir ve iki numaralı lâyihalarda rey kullan-
ınıyan arkadaşlar lütfen kullansınlar.. Oylama 
muamelesi bitmiştii'. 

REÎS — Mehmet Ali Arıkan zatıâlinize 
sö2 verilmesi Nizamnameye uygun olmadığı 
için verilmemiştir. İhtar cezasında hakkı müda
faa yoktur. . •. . 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Var
dır, müsaade buyurun arz edeyim. 

RE IS — Hakkı müdafaa yoktur. Ancak 
tebriye talebinde bulunabilirsiniz. Tebriye ta
lebinde mi bulunuyorsunuz? 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — îzah 
edeyim efendim. 

REÎS —• Bir kere tesbit edelim efendim. 
Tebriye talebinde bulunacaksanız buyurun. Hak
kı müdafaa ayrı şey, tebriye ayrı şey... 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Teb-
riyo talebinde bulunacağım. 

REÎS —- Buyurun, 
MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım, bendeniz usul hakkında 
konuşmak üzere söz istedim. Reis Bey ne iste
diğimi anlamadan, büyük bir asabiyet içinde, 
bir ihtar verdi. Bunu yarım dakika geçmeden 
ikinci ihtarı verdi. 

Bendeniz, usul hakkında söz isterken, siz be
nim sükûneti ihlâl ettiğime nasıl karar verebi
lirsiniz? Bu talebimi nasıl gürültü olarak te
lâkki edebilirsiniz? Siz benim ne söylediğimi 
işittinz mi? Söyleyeblir misiniz, Reis Bey? 

Yarım dakika geçmeden yine büyük bir asa
biyet içinde ikinci ihtarı verdiniz.. îkinci ihtar 
ne oluyor hemen arkadaşlar? 
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Şimdi müsaade buyurursanız, bendeniz izahat 

vereyim. 
Reis Bey söz hakkı tanımadı. Ve sanki ben 

müdafaa istiyormüşum gibi, ihtarda müdafaa hak
kı yoktur dendi. İçtüzüğün 185 nci maddesini 
size okuyayım müsaadenizle : Bu madde diyor 
ki : 

Bir mebus kürsüde iken ihtara uğradıktan 
sonra mutavaat gösterip kendini tebriye etmek 
isterse ona ruhsat verilir. 

Bunun dışında ihtara uğrıyan Mebus inikadın 
veyahut celsenin sonunda söz alabilir. 

Bununla beraber bu ruhsatın inikadın veyahut 
celsenin sonundan evvel verilmesini Reis takdir 
edebilir. Üçüncü fıkra takdiridir. Ben bu fıkraya 
istinaden söz talebinde bulundum. Reis Bey takdir 
hakkını kullandı, vermedi. Esbabı mucibesini der-
meyan ederken bendenizi tahkir etmeye hakkı yok
tur. Evvelâ Nizamnameyi bilmek, ondan sonra mü
zakerata katılmak lâzım; dedi. Reis Beyin her han
gi bir mebusu tahkir etmeye hakkı yoktur. Büyük 
Millet Meclisinde âza olabilmek, müzakerata ka
tılabilme^:, Reisvekili olabilmek için hakikaten 
Nizamnameyi çok iyi bilmek lâzımdır. Nizamna
mede sarahat vardır muhterem arkadaşlar. Hattâ 
189 ncu maddede «takbih» cezalarında dahi mü
dafaa hakkından bahis yoktur. «Aleyhinde böy
le bir ceza teklif edilen mebusun bizzat veyahut 
arkadaşlarından biri vasıtasiyle izahat vermeye 
hakkı vardır.» Bahis konusu mesele izahat ver
mekten ibarettir. Ben izahat vermek istiyorum. 
Reis Bey müdafaadan bahsediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Reis Beyden bir is
tirhamda bulunarak ayrılacağım. Herşeyden ev
vel Nizamnameyi iyi bilmek kâfi değildir. Aynı 
zamanda Nizamnameyi iyi tatbik etmek, tarafsız 
şekilde ve adaletle tatbik etmek lâzımdır. Muhte
rem Reisin ihtar cezasını kaldırması lâzımdır. 

REÎS — Arkadaşımızı dinlemiş bulunuyorsu
nuz. Arkadaşımız üst üste iki ihtar cezasına uğ
ramasından dolayı Nizamnameye uygun hareket 
edilmediğinden bahsile Riyasetten şikâyetçidir. 
Her mebus arkadaşın kanaatleri muhterem oldu
ğu için beyefendinin de kanaatleri muhteremdİE. 
Ama hâdise böyle cereyan etmedi. Arkadaşımıza 
Riyaset sükûneti ihlâlden birinci ihtarı verdi. Ar
kadaşımız buna rağmen aynı sükûneti bozucu ha
rekete devam etti. ikinci İhtan arka arkaya aldı
lar ve arkadaşımız kendisini müdafaa için söz is
tediklerinden bahsettiler. Türkiye Büyük Millet 
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Meclisinde her şey, her konuşma zapta geçer. Bu 
zaptı okumakla kendilerine cevap vereceğim. 
(Reis zaptı okuyarak) 

«HASAN TEZ (Ankara) — Müdafaa için 
söz istiyorum. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Mü
dafaa hakkı istiyorum. 

REİS — Hasan Bey, Mehmet Ali Bey, ihtar 
cezasında müdafaa hakkı yoktur. Nizamnameyi 
bilmek lâzımdır. Bilmeden konuşulmaz. İkinci 
suali okuyoruz.» Müsaade buyurun, kendilerine 
tekrar ediyorum, ihtar cezasına uğrayan bir me
busa bu ceza re'sen verildiği için hiçbir ahvalde 
itirazı olmayan bir cezadır. Hakkı müdafaa asla 
mevzuu'bahsolamaz. Bunları tesbit edelim. 

Ancak, Nizamnamemizin 185 nci maddesine 
göre tebriye talebinde bulunabilir. • 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Ben 
de tebriye için söz istemiştim. 

RElS — Muhterem arkadaşlar, kelâmı, keli
meyi imal ederek konuşmanızı rica ederim. Teb
riye talebinde bulunmanız bir hakkı müdafaa de
ğildir. Tebriyede izale üzerinde konuşmanız doğ
ru olur. «Tebriye, ibra, beri, beraet»... Kelime
nin nereden ve hangi baptan işlediğini bilirsek 
mâna ve. cevap ona göre olur. 

Tebriye, tef'il babından, ibra da if'al babın-
dandır. îf'al babının yedi mânası vardır. Tâdiye-
yi saynunet, vicdanı haynunet, hem izale hem du-
'hûl, yedincisi kesret olur. Bunların hepsinde mâ
na değişir. 

Binaenaleyh, Riyaset muamelesinde yüzde yüz 
haklıdır. Bu sebeple ihtar cezası haksız verilme
miştir. Arkadaşımız tebriye talebinde bulunma
dığı için ihtarları ipka edilmiştir. 
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AZIZ URAS (Mardin) — Tebriye if al değil

dir, tef il babındadır. 

REİS — Evet, tebriye tef il babındadır. 
Reylerini kullanımıyan arkadaşlar lütfen 

kurtlansınlar. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
inhisarlar Umum Müdürlüğü mütedavil ser

mayesinin 750 milyon liraya çıkarılması hak
kındaki kanun lâyihasına 106 arkadaş iştirak 
etmiştir. 87 kabul, 19 ret vardır. Nisap hâsıl 
olmadığından gelecek İnikatta tekrar reyleri
nize arz edilecektir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırıla
cak tütün bakını ve işletme evleri için gelecek 
senelere sâri taahhütlere girişilmesi hakkında
ki 5.113 sayılı Kanunun 6476 sayılı Kanunla 
muaddel birinci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanuna (106) arkadaşımız iştirak etmiş
tir. (87) kabul ve (18) ret, (1) müstenkif var
dır. Nisap hâsıl olmadığından gelecek İnikat
ta tekrar reylerinize arz edilecektir. 

6309 sayılı Maden Kanununa ek kanun lâ
yihasına (125) arkadaş iştirak etmiştir. (108) 
kabul, (15) ret, (2) müstenkif vardır. Nisap 
hâsıl olmadığından geleedk İnikat tekrar rey
lerinize arz olunacaktır. 

Vaziyet Riyaset Divanınca görüldüğü üzere 
halen ekseriyet kaybolmuştur. 

Bu itibarla 8 Şubat 1960 Pazartesi günü 
saat 15 te toplanılmak üzere Celseyi kapatıyo
rum. 

j Kapanma saati : 17,22 
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B — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Ankan'm, 
Mardin'in Derik ve Gercüş kazaları Asliye teş
kilâtının yeniden tesisi hususunda ne düşünül
düğüne dair sualine Adliye Vekili Esat Budak-
oğlu'nun, tahrirî cevabı (7/769) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adliye Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutlarım 
saygılarımla rica ederim. 

31 . VII . 1959 
Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan 

Derik ve Gercüş kazaları Mardin'in en büyük 
ve eski kazalarından olup dağl k bir bölgeyi kap
lamaktadır. Gercüş'ün Asliye kaza dairesi olan 
Midyat, Gercüş'ün ekseri köylerinden 80 - 100 
Km. mesafededir. Derik'in Asliye kaza dairesi 
Mardin'in de durumu öyledir. Her iki kazanın 
iş hacmi yüksektir. Bilhassa ceza dâvaları çok
tur. Gerek Mardin ve gerekse Midyat mahkeme
lerinin ağır yükünü tahfif ve vatandaşın karşı
laştığı sıkıntıyı bertaraf etmek bakımından bir 
yıl önce lâğvedilen Derik ve Gercüş asliye teş
kilâtının yeniden tesisi hususunda Vekâletçe ne 
düşünülmektedir? 

T. C. 
Adliye Vekâleti 2.II.1960 

2?at. tş. Um. Müdürlüğü 
Sayı : 3970 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kanunlar Müdürlüğü 7/769 ve 3512/15096 
sayılı ve 4 .• I . 1960 tarihli yazıya karşılıktır: 

Mardin'in Derik ve Gercüş kazalarında As
liye teşkilâtı kurulup kurulmıyacağı hakkında 
ne düşünüldüğüne dair olan Mardin Mebusu 
Mehmet Ali Ankan'm yazılı sual takriri in
celendi : 

Asliye teşkilâtı bulunmıyan kazalarda iş mik
tarına ve eleman durumuna nazaran hazırlanmış 
sıraya tevfikan Asliye teşkilâtı kurulmaktadır. 

Bu cümleden olarak Derik kazasında Asliye 
Teşkilâtı kurulması kararlaştırılmış ve gereken 
tâyinlere ait kararname Yüksek tasdika arz 
edilmiştir. 

Sırası geldiğinde Gercüş'te de ayni teşkilâtın 
kurulması tetkik olunacakta 

Saygı ile arz olunur. 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

i 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğü mütedavil sermayesinin (750) milyon liraya çıkanlması hakkındaki 

kanun lâyihasına verilen reylerin neticesi 
' • . - . • ' . (Nisap hâsıl olmamıştır. 

M Âza adedi : 610 
Rey verenler 106 

Kabul edenler 87 
Reddedeukr : 19 
Müsten-kitler 0 

.Reye iştirak etraiyenler : 481 
Münhal mebusluklar 23 

ADIYAMAN 
Şefik San 
AFYON KARAHÎSAR 
Orhan Kökten 
Orhan Uygun 

ARTVİN 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Hüsamettin CoşKun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat" Budakoğlu 
Halil tmre 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Mahmut Güçbilmez 
thsan Güle-î 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

[Kabul 
BURSA 

Agâh Erozan 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Fatiıı Rüştü Zorlu 

DENİZLİ 
ismail Hadımlıoğlu 

DİYARBAKIR 
Sezai Demiray 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevki Erker 
Melik Fırat 
Münip özer 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

OAZİANTEB 
Bahadır Dülger 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 

edenler] 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hayrettin Erknıen 
Mustafa Henıiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 

İÇEL 
Refik Koraltan 

İSTANBUL > 
Hadi llüsıııan 
Yusuf Salman 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR 
Enver Dündar Başar 
Vamık Tayşi 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
Ebubeki r I )evelioğlu 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Aii Ceylân 
Dündar Tekand 

KOCAELİ 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Osman Bibioğlu 

MANİSA 
Orhan Ocakoğiu 

NEVŞEHİR 
Zihni Üııer 
Münib lİJiyri Urgüblü 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Nüzhet Ulusoy 

SİNOB 
Nusret Kııruoğlu 
Ilamdi Özkan 

TEKIRDAO 
Ahmet l'aker 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Suat Başol 
Hüseyin Ulus 
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[Reddedenler] 

ANKARA 
Selim Soiey 

BURDUR 
Fethi Çeiikbaş 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ELAZIĞ 
Mustafa Altıftdoğan 

GÜMÜŞANE 
Nihat Sargıııalp 

KIRŞEHİR 
Fazıl Yalçın 

MARDÎN 
Mehmet Ali Arıkan 

NİĞDE 
Asım Eren 
Şefik Refik Soyer 

t : S3 6.9. 
[Reddet 

ANKARA 
Selim Soiey 

BURDUR 
Fethi Çeiikbaş 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ELAZIĞ 
Mustafa Altıftdoğan 

[Reye iştirak 

ADANA 
Suphi Bay kam 
llamza Eroğlu 

Mehmet Geçioğlu 

Kasım Gülek 

Saim Karaömerlioğlu 

Rıza Tekeli 

ADANA 
Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağaı 
Gani Gürsoy 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Kemal özcnban 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topçu oğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı (î.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Tlalis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

Nazifi Şerif Nabel 
İsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
riîîlil Sezai Erkut 
tb rahim Imirzalıoğlu 
İsmail inan 
İbrahim Saffet Omay 
tlyas Seçkin 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sndık Erdem 
A itilâ Konuk 
Burhane*;tin Onat 
Adnan Selekler 
îbrahinı Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar YazvM 

ARTVİN 
Mecit Bumin 

etmiyenler] 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaçar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 

.Nail Geveci 
Nihat îyriboz (t.) 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
İMİ Heri 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BlLECtK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin inan 

BOLU 
Zuhuri J)anışman 
Mithat Dayıoğlu 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

SİVAS 
Edip îmer 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Adnan Çalı koğlu 

ZONGULDAK 
Necati Diken 

BURDUR 
Osman Eroğltı 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayır 
Müfit Erkuyuracn 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Kenan Yılmaz 

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

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğln 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğln 
Kemal Erdem' 
Yakup Gürsel 
Fevai Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
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Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENIZLI 
Baha Akşît 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
AH Rıza Karaea 
Möhmet Karasan. 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi (t.) . 
ilâm i d Zülfü Tigrel 
Halil Tnramt 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Sabahattin Parsoy 
Mükerresm Sarol 

ELAZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftigil 
Nâzım öztürk 
İsmail Hakkı Talay 

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

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sabri Erduman 
Ahdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoglu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu . 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 

I 133 8,2 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenanı 
İhsan Daî 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp > 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 

HATAY 
thsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhunı Devrim 
(1.) " % 
Ahmet Sırn Hocaoğlu 
Hasan ikiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Tjâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Ti eli 

İSTANBUL 
îsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 

.1960 0 * 1 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fııad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 

, Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdâr (V.) 
azamet t in Kırşan 
Adnan Menderes 
(Başvekil) 
\Tihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
tbrahim Seve! 
Mı girdi ç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekine! 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMÎR 
Sebatı Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattın Akçiçek 
Abdullah Aker (V.) 
Perihan Arıburun 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç 
(1.) 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı , 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğln 

İlhan Sipahioğlu 
(Rs. V.) 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (1.) 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öcal 
tbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
nad i Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
(Rs. V.) 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Knrmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
A. Fahri Ağa oğlu 
tshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
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Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Silim Burçak 
Reyfhan Göknıenoğlu 
(I. Â.) 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himme*. ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Rıınyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
ibrahim Oermeyanoğhı 
Ahmet thsan Gürsoy 
îrfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Topaler 

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

MANİSA 
Samet Ağaoiçlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin (V.) 
Nafiz Körez 
Muzaffer Knrbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu * 
Cevdet ö/girgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkın 

I :33 
MARAŞ 

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

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

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

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 

NİĞDE 
Medeni Berk (V.) 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 
îsmail Güven 
Vedat Menei 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumruîu 
Arif Hikmet Onat 
Ka h ram an Sa ğr a 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

5.2,1960 C : 1 
RİZE 

Hüseyin Agun 
İzz'et Akçal (V.) 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın (1. Â.) 
Tacettin Barış 
nam di Başak 
Selâmı Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha n u n 
Rifat Kadızade 
Nusret Kiriseioğhı 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
ömerOüriş 
Ha m di Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Ulucay 

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

SİNOB 
Ömer özen 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
nalim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati İHer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Koeabay 
Şinasi Moran 
Cemil özean 
Süleyman özsever (î.) 
Nazmı Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz (t.) 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
ismail özdoyuran 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeylıoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
, Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Golöğlu 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavtız 
O. Nuri Lirmioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğln 
Pertev Sanaç 
îsmail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğhı 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
t. Etem Karakapıcı 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak , 
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Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Talât Alpay 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

6 
1 
1 
î 

I : 33 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğılu (V.) 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 

5.2.1960 0 : 1 
Fuat Nizamoğlu 
Nazını Tanıl 

ZONGULDAK 
Se'bati Ataman (V.) 
Cemal Zühtü Aysarı 

[Münhal mebusluklar] 
Denizli 
lalını e 
Eskişehir 
istanbul 
Kastamonu 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

Ali Kaya 
Tahir Öktcm 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Avni Yurdabayrak 

Sinob 
Van 
Yozcrad 

1 
1 
1 

23 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırılacak tütün «-bakım ve işletme evleri için gelecek senelere 
sâri taahhüdlere girişilmesi hakkındaki 5113 sayılı Kanunun 6476 sayılı Kanunla muaddel birinci 

madesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihasına verilen reylerin neticesi 
(Nısab hâsıl olmamıştır.) 

Âza adedi 610 
Rey verenler 106 

Kabul edenler 87 
Reddedenler 18 
Müstenkifler : 1 

Beye iştirak etmiyenler : 481 
Münhal mebusluklar 23 

AFYON KARAHİSAR 
Orhan Kökten 

AĞRI 
Selim Yatağan 

ARTVİN 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik (V.) 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Halil İm re 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 

BURDUR 
Behçet Kaya alp 

BURSA 
Agâh Erozari 
Mazlum Kayalar 
Hulusi Köyraen 
Halûk Şaman 
Yekta Tcksel 
Nurullah Thsan Tolon 
Hilâl Ülman 

[Kabul edenler] 
Kenan Yılmaz Lûtfi Kırdar 

l'usuf Salman 
Necmi Nuri Yücel ÇANAKKALE 

Fatin Rüştü Zorlu 
DENİZLİ 

İsmail Hadımlıoğlu 

DİYARBAKIR 
Sezai Demiray 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevki Erker 
A[elik Fırat 
Münip özer 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

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

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Rifat Babadır 

İÇEL 
Refik Koral tan 

İSTANBUL 
Hadi Hüsman 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Enver Dündar Başar 
Muammer Çavuşoğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Süleyman Çağlar 
Ali Gözlük 

KAYSERİ 
Ali Rıza Kılıçkale 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
I 

Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Dündar Tekand 

KOCAELİ 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Mustafa Bağnaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Oüzolkılınç 

MANİSA 
Sudi Mıhçıoğlu 

Orhan Ocakoğlu 

NEVŞEHİR 
Zihni Uner 
Münib üayri Urgüblü 

NîuDE 
Medeni Berk 

RİZE 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAKARYA 
Tacettin Barış 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Kikri Şen 
Nüzhet Ulusoy 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Paker 

YOZGAD 
Atıf Benderlioglu 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Hüseyin Ulus 
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ADANA 
Ilamza Eroğlu 
Mehmet Geejoğlu 
Kasım Oülek 
Saim Karaömerlioğlu 
Rıza Tekeli 

ÇANKIRI 
Kâmil Tabak 

1 : 3 3 5.2.1960 C : l 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Mustafa Altındoğan 
Hürrem Mül'tigil 

GÜMÜŞANE 
Nihat Sargınalp 

KIRŞEHİR 
Fazıl Yalçın 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

NİĞDE 
Asım Eren 
Şefik Refik Soyer 

[Müstenkifler] 
ANKARA 

Nuri Ciritoğlu 

SİVAS 
Edip Imer 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Necati Diken 

Reye iştirak etmiyenler 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Bay kam 
Kâzım Bozdoğan 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük -
tepepmar 
Ali Meııteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Ilamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Oürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 

AFYON KARAHISAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Mustafa Öztürk 
Osman Talu 
Necati Topeuoğlu 
Orhan Uygun 
Mıırad Âli ülgen 
Gazi Yiğitbaşı (1.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Komal Eren 
riâmit Koray 
Nazi fi Şerif Nabel 
fsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Recep Pengin 
Avni Doğan 
Bülent Eeovit 
Übeyde Bili 
Halil Sezai Brknt 
İbrahim tmirzalıoğlu 
İsmail înan 
İbrahim Saffet Omay 
ti yas Seçkin 
Selim Soley 

nasan Tez 
Ahmet üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdeni 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Xnil Oeveci 
Nihat îyriboz (t.) 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Vacid A sen a 
Muzaffer Emîroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali tleri 
Müeteba Tştın 
Arif Kalıpsızoğlu 

Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin (î.) 

BİNGÖL 
Sn it döker 
Mustafa Nuri Okçuoglu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin înan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoglu 
Mahmut Oüçbilmez 
thsan Oülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütünciioğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 
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BURSA 
Necdet Azak 
Ilüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Recep Kırım 

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

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Ethem Yalçmalp 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu . 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Ilacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Ilüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sarı car 
Refet Ta vasi ı oğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi (I.) 
nâmid Zülfü Tigrel 
nalil Tursrut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

1 : 3 3 6.5 
EDİRNE 

Rasih Oürkan 
Nurettin Manyas 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Nâzım Oztürk 
İsmail Hakkı Talay 

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

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyübuğlu 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza TopQuoğlu 
Mustafa Zeren 

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

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
îhsan Daî 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmcan t 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
(V.) 
Mustafa Hemiş 
Tahsin» înanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

.1960 d : 1 
I GÜMUŞANE 
i > 

Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlı 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 

HATİY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
(D 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 

ı Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
tsak Altabev 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 

, Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 

I Ali Harputlu 

571 — 

| Enver Kaya 
I Mucip Kemalyeri 

Nizaıuettin Kuşan 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
ibrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
Ilristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun J 
Behzat Bilgin 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç 
(1.) 
Sadık Giz > 
Necdet incekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 

I Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 

I Sırrı Atalay 
I Şemsettin Ataman (î.) 

Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasira İlker 
Behrara öcal 
ibrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 



KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Münif İslâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Haeıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu (Es. 
V.) 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Böl ükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
İshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Oermeyanoğlu | 

t : 33 5 .2 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Topaler 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Unsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin (V.) 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkın 

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

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

İ96Û C : 1 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 
ismail Güven 
Vedat Mengi 

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

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın (1. Â.) 
Hamdi Başak 
Seiâmi Din çer 
ilamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uiuçay 

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

SİNOB 
Ömer özen 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
nalim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
nasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati llter 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever (1.) 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz (I.) 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
nasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet îspirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karaya vuz 
Osman Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
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Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELÎ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

ÜRFA 
Osman Ağan 

1 : 3 3 5.2 
Atalay Akan 
Al. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
1. Etem Karakapıeı 
E. Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rıza Salıcı 

İ96Û 0 : 1 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 

Numan Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Avni Yurda bayrak 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

(Münhal mebusluklar] 
Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kastamonu 

Kırklareli 
Kocaeli 
îConya 

Kütahya 
Muğla 

Sinob 
Van 
Yozgad 
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6309 sayılı Maden Kanununa ek kanun lâyihasına verilen reylerin neticesi 

(Nisap hâsıl olmamıştır.) 
Âza adedi : 610 

Rey verenler : 125 
Kabul edenler : 108 

Reddedenler 15 
Müstenkifler 2 

Reye iştirak etmiye tiler : 462 
Münhal mebusluklar : 23 

AFYON KARAHÎSAR 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Orhan Uygun 

AĞRI 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

ANKARA 
M'ehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Ahmet Üstün 

ARTVİN 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Halil îmre 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Servet Bilir 
Kadir Kocaeli 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Agâh E rozan 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Hilâl Ülman 

[KabuUedefıler] 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 

Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Ethem Yalçınalp 
A. Kemal Barlas 

DENİZLİ 
İsmail Hadımlıoğlu 

DİYARBAKIR 
Sezai Demiray 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevki Erker 
Melik Fırat 
Münip özer 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

GAZİANTEB 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 

GİRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 

Do^an Köymen 
Mazhar Şener 

HATAY 
Rifat Bahadır 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Refik Koraltan 

İSTANBUL 
Lûtfi Kırdar 
Yusuf Salman 
Fahrettin Ulaş 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Muammer Çavuşoğlu 
Vamık Tayşi 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Ali Gözlük 

KAYSERİ 
Ali Rıza Kılıçkale 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 
Dündar Tekand 

KOCAELİ 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Osman Bibioğlu 

MALATYA 
Kâmil Sürenkök 

MANİSA 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Orhan Ocakoğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Aziz Uras 

NEVŞEHİR 
Zihni Üner 
Münib Hayri Urgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RİZE 
izzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAKARYA 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Nüzhet Ulusoy 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ilamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
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StVAS 

Edip îraer 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 

ADANA 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 

ANKARA 
Selim Soley. 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sanibrahimoğln 
Kemal »Satır 
"Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topçu oğlu 
Murad Âli Ülgen 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Paker 

TRABZON 
İsmail Şener 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 

YOZGAD 
Atıf Benderlioğlu 

[Reddedenler] 
ÇANKIRI 

Dursun Akçaoğlu 
Kâmil Tabak 

ELAZIĞ 
Mustafa Altındoğan 

ERZİNCAN 
Cemal Işık 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 

NİĞDE 
Şefik Refik Soyer 

[Müstenkifler] 
GÜMÜŞANE 

Nihat Sargmalp 
NİĞDE 

Asım Eren 

[Reye iştirak etmiyenler] 
Gazi Yiğitbaşı (t.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
13amit Koray 
Nazif i Şerif Nabel 
tsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alisiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Recep Dingin 
Avni Doğan 
Bülent Eeevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
fbrahim İmirzalıoğlu 
İsmail İnan 
İbrahim Saffet Omay 
İl yas Seçkin 

Hasan Tez 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
tbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltfkçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Nihat îyriboz (1.) 
Piraye Levent 
Ekrem. Torunlu 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Mücteba Iştın 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Hüseyin Ulus 

SİVAS 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Dâniş Yurdakul 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

Arif Kalıpşızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş '* 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
thsan Gül ez 
Nezih Tütüncüoğlu 
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BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayn 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Nurullah îhsan Tolon 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
Naşit Fırat 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi üacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENIZLÎ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
Ali "Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sanear 
Reijet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi (1.) 

1 : 33 5.2 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Celâl Dora 

* Fahri Karakaya 
Hürrem Müftigil 
Nâzım öztürk 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
NTusret Safa Coşkun 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Sait Kantarel 
nasan Numanoğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

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

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
thsan Daî 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 

1960 O : 1 
Hüsrev Polat 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
thsan Ada 
Ahsen Aral 
izzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan ikiz 
inayet Mursaloğlu 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtif a oğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
tsak Altabev 
Nazmi Ataç. 
Celâl Bayar (Reisi
cumhur) 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Gün el 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtnnca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harpntlu 
Hadi Hüsman (V.) 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Nı zam ettin TCırşan 
Adnan Mendere* 

(Başvekil) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
ibrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

IZMIR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Behzat Bilgin 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahioğlu 
(Rs. V) 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı A talay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rnsim tlker 
Bfhram öcal 
îbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yenıaras 

KASTAMONU 
Sı i krü Esen 
Miinif tslâmoğlu 
Hadi Tnn 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
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Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
ibrahim Kirazoğlu 
(Rs. V.) 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatarı 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Ishak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlıı 
(t Â.) 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 

î : 33 5 .2 
İrfan Haznedar 
S. Siiruri Nasuhoğlıı 
Kemal Özer 
Emin Topaler 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Unsalan 
"Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin (Y.) 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlıı 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandal inci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu -
Şefik Çağlayan 

1960 C : 1 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHÎR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 

NİĞDE 
Rıfat Gürsoy 
Ali Gürün 
ismail Güven 
Vedat Mengi 

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

RÎZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın (t. Â.) 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu. 

SAMSUN 
Ekrem Anıt (I. Â.) 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SÎIRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süaip 

Fikri Şendur 
SINOB 

Ömer özen 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Ilter 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Süleyman özsever 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkaı? 
İsmail Özdoyuran 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 
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URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz G okkan 
î. Etem Karakapıcı 
Abdullah. Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

t : 33 5.2 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvehap Altınkay-
nak 
Tevfik Doğuışıkcr 
Sait Erdinç 

1960 C : 1 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Sefer Eronat 
Ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Cemal Zühtü Aysan 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Avni Yurdabayrak 

Ankara 

Artvin 

Aydın 

Bursa 

[Münhal mebusluklarJ 
Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kastamonu 

1 
1 
1 
2 
1 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

1 
1 
1 
1 
1 

Sinob 
Van 
Yozgad 

1 
\ 
1 

— 
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Devre :XI 
ÎÇtima: 3 S. S A Y I S I : 

inhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım ve 
işleme evleri için gelecek seıtelere sâri taahhütlere girişilmesi 
hakkındaki 5113 sayılı Kanunun 6476 sayılı Kanunla muaddel 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Gümrük 

ve inhisarlar ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/473) 

TC. 
Başvekâlet 14 . XII.1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi , 

Say*»' 71 - 994/2814 ' ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 
"21 . !XI . 1959 tarihinde kararlaştırılan İnhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım 
v$ işleme ekleri için gelecek senelere sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 5113 sayılı Kanunun 
6476 sayılı Kanunla muaddel birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihasının, esbabı mu-
cihesiyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim» 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

İnhisarlar İdaresi tarafından satışa arz edilen sigara ve diğer tütün mamulleri için lâzım olan 
yaprak tütünlerin müstahsıldan satmalmmasmdan ancak iki buçuk sene sonra imalât için f abrikalara 
verilmesinde fennî zaruret vardır. Adı geçen İdarenin 1959 yılından evvel 18 000 000 kilogram olan 
yıllık tütün ve sigara satışları halen 30 000 000 kilograma yükselmiş olup bu miktarın 1960 yılın 
da 30 500 000, 1961 yılında ise 32 000 000 kilograma baliğ olacağı tahmin edilmektedir. 

Mamullerin nefasetini muhafaza ve idame bakımından elde daimî olarak ortalama 105 000 000 
kilogramlık yaprak tütün stoku bulundurulması ve istihlâk seneden seneye artmakta olduğundan ile-
ridetki senelere ait istoklarm bu miktardan daha fazlaya çıkarılması gerekmektedir. 

İnhisarlar İdaresinin hâlen elinde ^tök olarak mevcut bulunan 100 000 000 kilogram tütünden 
ancak 57 000 000 kilogramı fennî şartları haiz ve bu maksatla inşa edilmiş olan ve 1950 yılından. 
sonra işçilerimize tanınan sosyal haklar münasebetiyle vaz'ı gereken tesisler yüzünden istiap hadleri 
nispeten daralmış olan depolarda muhafaza edilmesine mukabil geriye kalan 43 000 000 kilogram gi
bi mühim bir kısmı senelik tutarı 2 000 000 lira civarında bulunan kira mukabilinde işgal olunan 
ve bir kısmı da İdare malı olup ekserisi başka maksatlarla yaptırılmış ve her türlü hava tesirlerinin 
kolaylıkla nüfuzuna müsait kısmen veya tamamen ahşap binalarda ve normal istiap hadlerinden çok 
fazla miktarlarda istif edilmek suretiyle ambarlanmış bulunmaktadır. 

Fennî şartları ihtiva etmiyen bu gibi binalarda ambarlanmasma mecburiyet hâsıl olan tütünlerin 
bakımlarında İnhisarlar İdaresince çok güçlük çekilmekte, bundan başka tütünler üzerinde hasar ya
pan haşaratla da gereği gibi mücadele edilememesinden ve fire nispetinin yükselmesinden ayrıca mü
him miktarda zarar hâsıl olmaktadır. 

Diğer taraftan istihsal ve istihlâkin seneden seneye artması karşısında müstahsıldan yapılmakta 
olan mubayaanın matlup süratte cereyanını temin ederek müstahsilin şikâyet ve mağduriyetlerini 
önlemek üzere stok işleme merkezlerinin yeni emanet ambarı ve depolarla takviyesi suretiyle satına-
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İınacak tütünlerin mahallerinde fada bekletilmeden buralara nakillerinin sağlanması da zaruri görül
mektedir. 

Hükümetçe tasdik edilmiş bulunan programa göre Agonya, Alaçam, Bandırma, Bursa, Düzce, 
Erbaa, Gümüşhacıköy, Hendek, inegöl, Mudanya, Samsun, Taşova ve Trabzon'daki binalar yapıl
mış olup, Adana, istanbul (Maltepe ve Paşalimanı) ve Yayladağ'daki binalar yapılmaktadır. 
izmit'deki binaya, başlanmış ise de, mukavele bedelinin % 20 den fazla dununda kalması vazi-
yetiyle karşılaşıldığından iş tasfiye edilmiş olup yeniden eksiltmeye çıkarılacaktır. Tahsisat ki
fayetsizliğinden dolayı programı mucibince Borçka, Hopa, Malatya, Sinob ve Tokad'daki binaların 
inşasına başlanamamıştır. 

Bununla beraber son senelerde tütün istihsal ve istihlâkinde kaydolunan inkişaflar netice
sinde Hükümetçe tasdikli programda tadilât yapılmak suretiyle takriben 20 000 000 kilogram tü
tün stoku için Bandırma ve Trabzon'daki bakım atelyelerinin tevsiine ve Akhisar ve Malatya'da 
bir bakım ve işleme atelyesi ile Akçaabat, Bitlis, Erbaa, Silvan ve Sinob'da birer bakım atelyesi 
inşasına ve izmit'de natamam kalan bakım ve işleme atelyesinin ikmaline zaruret hâsıl olmuş
tur. 

5113 ve 6476 sayılı kanunların verdiği salâhiyete istinaden şimdiye kadar yapılmış olan ve 
hali inşada bulunan binalara 1 . IX . 1959 tarihine kadar takriben 26 700 000 lira sarf edilmiş
tir. 

Mukaveleye bağlanmış olarak devam etmekte bulunan İstanbul (Maltepe ve Paşalimanı) Ada
na ve Yayladağı inşaatı ile, bina inşaatı ikmal edilmiş olan Bursa ve Samsun bakım ve işleme 
evlerinde yapılmakta olan fennî ve sıhhi tesisat işlerine takriben 12 680 000 lira sarf edileceği 
hesaplanmış bulunmaktadır. 

inşaat maliyetlerindeki mütemadi artışlar ve kanunla tahdidedilmiş olan 34 000 000 liralık sa
lâhiyet, icra Vekilleri Heyetince tasdik olunmuş programda kayıtlı binaların tamamının inşasına 
imkân vermemektedir. Bu durum, daha başka binaların inşası zarureti de inzimam edince, malî 
bakımdan yeni bir salâhiyetin alınmasını icab ettirmektedir. 

Tamamlanması ve yeniden yaptırılması zaruri olduğu yukarda belirtilen binalar ve lüzumlu 
sıhhi ve fennî tesisleri için bugünkü rayiçlere göre hesabedilen masraf miktarı takriben 73 300 800 
lira olup şimdiye kadar yapılan sarfiyat ile beraber yekûn 100 000 000 liraya baliğ olmakta
dır. Bu miktardan 6476 sayılı Kanunun sarfına salâhiyet verdiği 34 000 000 lira tenzil edilirse 
daha 66 000 000 liraya ihtiyacolduğu anlaşılmaktadır. 

Bu meblâğın temini için ekli kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Gümrük ve inhisarlar Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Gümrük ve İnhisarlar Encümeni * 19 . I . 1960 
Esas No. : 1/473 
Karar No. : 7 

Yüksek Reisliğe 
inhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırıla- retese Hükümet temsilcilerinin verdikleri iza-

calk tütün bakım ve işleme evleri için gelecek hat eııcümenimizce de yerinde mütalâa edilerek 
senelere sâri taahhütlere girişilmesi hakkında- lâyilha aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tev
di edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

ki 5113 sayılı Kanunun 6476 sayılı Kanunla mu
addel 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
olan kanun lâyihası encümenimizde alâkalı Hü
kümet temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve Gümrük ve inhisarlar Mazbata Muharriri 
müzakere edildi. Encümeni Reisi Kocaeli 

Yapılan incelemede gerek kanun lâyihasının Yozgad 8. Yalım 
esbabı mucibesinde zikredilen hususlar ve ge- N. Tanıt 

( S. Sayısı ; 66 ) 
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Gazianteb 
8. İnal 

imzada bulunamadı 

Amasya 
H. özbay 

istanbul Kara 
H. Yoannidis K. Güven 

Il&zada bulunamadı 
Samsun Tekirdağ 
F. Şen A. Çakır 

Muğla 
T. Topaloğlu 

Urfa 
A. Gökhan 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/473 
Karar No. 32 

27 .1 . 1960 

Yüksek Reisliğe 
inhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırıla

cak tütün bakım ve isleme evleri için gelecek 
senelere sâri taahhütlere girişilmesi hakkın
daki 5113 sayılı Kanunun 6476 sayılı Kanunla 
muaddel birinci maddesinin değiştirilmesine 
dair Gümrük ve inhisarlar Vekâletince hazır
lanan ve Yüksek Meclise arzı icra Vekilleri 
Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 14JSII. 
1959 tarihli ve 71-994/2814 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen kanun lâyihası Gümrük ve inhi
sarlar Encümeni nıazbatasiyle birlikte en
cümenimize havale edilmiş olmakla Güm
rük ve inhisarlar Vekili, Umum Müdürü ve 
Maliye Vekâleti mümessilleri hazır olduklan 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de arz 
ve izah edildiği üzere 6476 sayılı Kanunla kabul 
edilmiş olan 34 milyon liralık gelecek sene
lere sâri taahhütlere girme salâhiyetinin senevi 
tediye miktarı 10 milyon lirayı geçmemek 
üzere 100 milyon liraya çıkarılmasını temin 
maksadiyle ihzar ve sevk edilmiş bulunmak
tadır. 

Memleket tütüncülüğünün yıldan yıla inki
şafı ve tütünlerin fennî şartlan haiz depolarda 
muhafazası zarureti muvacehesinde ihtiyaç gö
rülen yaprak tütün bakim ve işleme evlerinin 
inşasını teminen hazırlanmış olan kanun lâyi
hası üzerinde cereyan eden müzakerelerden ve 
alınan mütemmim izahattan sonra maddelerin 
müzakeresine geçilmiş ve lâyiha Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

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

Kâtip , 
Diyarbakır 

M. H. Ünal 

Antalya 
K. Âkmanlar 

Aydın 
N. Celim 

Bursa 
ff. Köymen 

Diyarbakır 
ff. Turgut 

Adana 
Söz hakkım 
mahfuzdur. 
R. Tekeli 

Artvin 
ff. Çeltikçioğlu 

Bolu 
8. Bilir 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Artvin 
Y. Gümüsel 

BojLu 
N. Tütüncüoğlu 

Çorum 
ff. Bulgurlu 

Diyarbakır 
II. Z. Tigrel 

Erzincan 
R. Bayındır 

İmzada bulunamadı 
Eskişehir Eskişehir 

M. Başkurt ~ff. Sezen 
Giresun İsparta 

M. Şener T. Tığlı 
Kars 

Söz hakkım mahfuzdur. 
8. Ataldy 

Gazianteb 
E. Cenanı 
istanbul 

N. Kırmn 
Kars 

B. öcal 
imzada bulunamadı 

Kastamonu 
N. Batur 
Konya 

ff. ölçmen 

Kastamonu 
M. tslâmoğlu 

Manisa 
8. Mıhçıoğlu 

Kayseri 
O. Kavuncu 

Maraş 
Muhalifim 
E. Soysal 

Nevşehir 
N. önder 
Sakarya 

N. Kirişcioğlu 
Tekirdağ 

Z. Erataman 

Yozgad 
T. Alpay 

Rize Rize 
H. Agun M. önal 

Siird Sinob 
M. D. Süalp ö. Özen 

Van 
F. Melen 

imzada bulunamadı 
Zonguldak Zonguldak 
T. öktem ff. Timur 

(S. Sayıü: 66) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

tnhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptınlacak 
tütün bakım ve işleme evleri için gelecek se
nelere sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 
5113 sayılı Kanunun 6476 sayılı Kanunla muad
del birinci maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlü
ğünce yaptırılacak tütün bakım ve işleme ev
leri için gelecek yıllara sâri taahhütlere giri
şilmesi hakkındaki 5113 sayılı Kanunun 6476 
sayılı Kanunla muaddel 1 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

iMadde 1. — Hükümetçe tasdik olunacak 
programa göre yaprak tütün ambarları, yap
rak tütün bakım ve işleme atelyeleri yaptır
mak veya satmalmak ve senelik tediye mikta
rı 10 000 000 lirayı geçmemek üzere 100 000 000 
liraya kadar gelecek senelere sâri taahhütlere 
girişmeye Gümrük ve İnhisarlar Vekili salahi
yetlidir.» 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri 
memurdur. 

21 . II . 1959 

Başvekil 
A, Menderes 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili 
A. Aker 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. B. Zorlu 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
U. Erkmen 

Güm. ve tnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
M. Kurbanoğlu 

Sanayi Vekili 

Devlet Vekili 
1. Akçal 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. İleri 
Sıh. ve İç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 

Çalışma Vekili ve 
Bas - Yay. ve Turz. V. V. 

H. Şaman 
Bas - Yay. ve Turz. Vekili 

İmar ve İskân Vekili 
M. Berk 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 
8. Ataman 

(s, Umm: ̂ ) 



Devre : XI 
t<*in*: 3 S. S A Y I S I : 

6309 sayılı Maden Kanununa iki ek maddenin ilâvesi hakkında 
kanun lâyihası ve Sanayi Encümeni mazbatası (1/340) 

Başvekâlet 24 . II . 1959 
Kanunlar ve Kararlar ' • • ^ « • • , v , . 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 883/584 . v * : ' : . ' " . ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sanayi Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 19 . II . 1959 
tarihinde kararlaştırılan 6309 sayılı Maden Kanununa iki ek maddenin ilâvesi hakkındaki kanun 
lâyihasının, esbabı mucibesi. Üe birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil Veki'lii 
'.- ; - • • - . " . ,-'- E, Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimizin kalkınmasında en mühim âmillerden biri olduğu derkâr bulunan maden
ciliğimizin gereği gibi gelişmesine yardım etmek için 14 . VI . 1935 tarihinde 2804 sayılı Ka
nunla kurulmuş olan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, mezkûr kanunla uhdesine tevdi olu
nan işleri imkânları nispetinde yapmakta ve kuruluş gayesine uygun olarak memlekette istet
meye elverişli maden yataklarını tesbit edip rantabilite hesaplarını hazırlamakta ve madenlerin 
işletilmesine yardımcı olmaktadır. Enstitü maden zuhurunu bir hususijşahsın arama faaliyetlerin
den farklı olarak bütün şümuliyle bugünkü ilim ve tekniğin icapDarına uyarak esaslı ve munta
zam bir plânla tetkik etmekte ve madenin ne suretle işletilmesi muvafık olacağını göstermektedir. 

Bu sebepledir ki, memlekette mevcut maden cevherlerinin, hiçbir masraftan kaçmılmaksızm 
ve her hangi bir menfaat gütmeksizin tamamiyle ilmî ve teknik metotlarla aranıp bulunması vazife
sini üzerine almış bir Devlet müessesesi olan M. T." A. Enstitüsünün hususi şahıslardan farklı bir 
muamelleye tâbi tutulması icabedeceği ve bunun neticesi olarak ela mezkûr Enstitü tarafından 
bulunan madenlerin ilmî ve teknik metotlarla işleletilmesinin yerinde olacağı mütalâa edilmekte
dir.- " ' ' " ' ' - . - ' ' Y , • • ' ' • ' 

Bu itibarla madenciliğimizin gelişmesi ve M. T. A. Enstitüsünün gayelerine uygun bir şekil
de faaliyetine devam edebilmesi maksadiyle iüiişik kanun lâyihası hazırlanmış bulunmaktadır, : 

68 
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Sanayi Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sanayi Encümeni 28.1.1960 

Esas No. 1/340 ' 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

3 . I I I . 1954 tarihli ve 6309 sayılı Maden 
Kanununa iki ek maddenin ilâvesi hakkında 
olup, encümenimize havale buyurulan kanun 
lâyihası, encümenimizin 22 .1.1960 tarihli top
lantısında Hükümet temsilcilerinin de iştira
kiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Yurdumuzun kalkınmasında en mühim âmil
lerden bîri olduğu aşikâr bulunan madencili
ğimizin, gereği gibi gelişmesine yardım etmek ' 
için 14 . V I . 1535 tarihinde 2804 sayılı Kanun
la kurakmış bulunan Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü kuruluş gayesine uygun olarak, m-eraı-
lefkette inletmeye elverişli maden yataklarını 
tesbit, tetkik ve taharri etmekte, rantabilite esas 
ve hesaplarını ibraz eylemekte ve madenleri
mizin işletilmesine yardımcı olmaktadır. 

Enstitü, isletmeci bir müessese olmadıkı için, 
maden tezahüratım kâr gayesi gözetmeksizin 
bütün şümul iyi e muasır ilim ve tekniğin icap
larına uyarak esaslı ve muntazam bir plânla 
tetkik eylemektedir. 

Enstitü, bütün bu faaliyetlerini, teşkilâtına 
dâhil her bakımdan salahiyetli ve kifavetli mü
tehassıs elemanlar eli ile, lüzumlu al ât ve va
sıtalar ianesiyle ve Devlet bütçesinden temin 
edilen tahsisatla ifa etmektedir. 

Yeraltı servetlerinin tetkî'ık, taharri edil
mesi ve meydana çıkarılmasında ihtiyarı zaru : 

ri olan bu şümullü mesai, külfet ve masraflar, 
(madenciliğin bünyesinde mevcut hâdise ve sür
prizler göz önünde tutulursa, bu konuda ens
titüce girişilen ve girişilecek: olan faaliyetlerin, 
sadeee ticari mülâhazalarla hareket eden ve 
enstitü kadar imkânlara malik bulunmayan di
ğer eşhasın faaliyetleri yanında madenciliğimiz 
balkı mmdan elbette daha çok faydalı olduğu 
muhakkaktır. 

Bu. itibarla enstitünün bu mevzu ile ilgili 
çalışmalarının teshili her »âkımdan yerinde mü
talâa edilmektedir. 

Enstitü, tesisi gayesine de uygun olarak bu 
\ azifelerini yaparken, teşkiline ait 2804 sayılı 

Kanunun mülga 7 nci maddesine dayanmakta 
idi. 

6309 sayılı Kanunun 158 nci maddesiyle 
mezkûr 7 nci madde 1954 yılı Martında ilga 
edilmiş bulunmaktadır. Maden Kanununun 
meriyete vaz'edildiği 1954 yılından bu yana ge
çen 6 yıllık tatbikat, enstitünün zikri geçen 7 
nci madde hükmüne müşabih bâzı imkânlarla 
teçhizi zaruretini göstermiş bulunmaktadır. 

Filhakika verilen izahattan, bu müessese
nin maden sahalarını tesbit, tahdit, ruhsatna
me müracaatı işlerinde çok büyük müşkülâta 
mâruz kaldığı, fuzuli ve yersiz muamelâta yer 
verildiği, önemli birçok teşebbüslerin elden git
mesi netieesiyle karşılaşıldığı, hattâ suizannı 
mucip bâzı hallerin tehaddüs ettiği anlaşılmak
tadır. 

Bütün bu mahzurların bertaraf edilmesi se
bep ve mülâhazasiyle Hükümetçe işbu kanun 
lâyihasının teklif edildiği bildirilmektedir. 
Ancak, Enstitünün durumu takdir edilmekle 
beraber, Hükümet lâyihası Maden Kanunu ile 
derpiş edilen ana esaslarla telifi kabil olma
dığı, maden yataklarımızın keşif ve zahire ih
racında hususi maden teşebbüslerinin faaliye
tini önleyici mahiyet arz ettiği görülmüş oldu
ğundan evvelemirde komisyonca izhar edilen 
kanaat ve mütalâalar da nazara alınmak sure
tiyle ımevzuun bir su komisyonunca tetkiki mu
vafık bulunmuştur. Tecrübeli ve salahiyetli 
mütehassıslardan teşkil edilen Su Komisyonu 
tarafından esaslı ve geniş şekilde yapılan ince<-
lemeler neticesinde Hükümet temsilcilerinin de 
iltihak ve kabul ettikleri ilişikte "sunulan ye
ni bir metin hazırlanmıştır. 

Kömisyonunrazca da mazharı kabul olan bu 
yeni metin, Enstitü faaliyetlerini temin edecek 
mahiyette olmakla beraber, hususi sektörün te
şebbüslerine engel teşkil edecek her hangi bir 
hükmü taşımamakta, aynı zamanda 6309 sayılı 
Maden Kanunu esaslarına da uygun düşmakte-
dir. 

• ( S . Sayısı : 68) 



— 3 
İşbu kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvi

bine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur. 
Sanayi Encümeni Reisi Mazbata M. 

Zonguldak Zonguldak 
8. Başol (7. Z. Aysan 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6309 sayılı Maden Kanununa iki ek maddenin 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 6309 sayılı Maden Kanu
nuna aşağıdaki iki ek madde ilâve edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü tarafından yapılacak aramalarda 
munashıran aşağıdaki hükümlere göre muamele 
ifa olunur. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 18 nci 
maddenin 1 nci fıkrasına göre hudutları göste
rilmiş bir sahada Sanayi Vekâletinden arama 
talebinde bulunduğu ve bu talep vekâletçe uygun 
görüldüğü takdirde durum alâkalı vilâyet veya 
vilâyetlere bildirilir. Bu husustaki tebliğin 
alâkadar vilâyet veya vilâyetlere vürudu ta
rihinden. itibaren beş sene müddetle Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü başkaca bir kayıt 
ve mükellefiyete tâbi olmaksızın, bildirilen saha 
üzerinde arama hakkını iktisabeder. 

Ancak durumun Sanayi Vekâletince alâkadar 
vilâyet ve vilâyetlere bildirilmesinden önce baş
kaları tarafından usulü dairesinde yapılmış mü
racaatlardan doğan haklar mahfuzdur. 

Bu müddetin hitamında veya hitamından 
evvvel Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü haiz 
olduğu arama hakkından kısmen veya tamamen 
sarfınazar ettiği takdirde, bu sahalar, 42 nci 
maddenin 3 ve 4 ncü fıkralarında tesbit olu
nan esaslar dairesinde aramalara açılır. 

EK MADDE 2. ---Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsünün her hangi bir sahada maden 
iğin yapmış olduğu ameliyat neticesinde, işlet
meye elverişli gördüğü madene aidolarak Sanayi 
Vekâletine tevdi ettiği dosya Vekâletçe de tet
kik edilerek madenin bulunmuş olduğuna ka
rar verildiği takdirde, keyfiyet önce kömür 
madenleri için Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumuna, demir madenleri için Türkiye Demir 

( S . Sa 

Kâtip 
* Çorum Amasya Gazianteb 
K. Terzioğlu N. §. Ndbel î. Dal 

Giresun Kocaeli Konya 
T. înanç ö. Cebeci A. S. Kaymak 

SANAYİ ENCÜMENİNİN TADİLİ 

6309 sayılı Maden Kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 6309 numaralı Maden Kanu
nuna aşağıdaki ek madde ilâve edilmiştir: 

Ek madde A) Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü tarafından Maden Kanununun 18 nci 
maddesinin ilk fıkrasında gösterilen evsafta 
seçilecek sınır noktaları ile tahdidedilecek mu
ayyen bir sahada bir cins maden için arama ya
pılacağının Sanayi Vekâletine bildirilmesi üze
rine, talep usulüne uygun görüldüğü takdirde, 
Vekâletçe kefiyet alâkalı vilâyete tebliğ edilir. 

Bu husustaki tebliğin alâkadar vilâyete 
vürudu tarihinden itibaren o saha ve maden üze
rinde enstitünün tekaddüm hakkı doğar. 

Şu kadar ki, vekâletçe alâkadar vilâyete teb
liğden önce başkaları tarafından usulü daire
sinde yapılmış olan müracaatlerden doğan hak
lar mahfuzdur. 

B) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, bu 
suretle tekaddüm hakkı tesis edileı^saha ve ma
den için en geç iki yıl zarfında arama ruhsat
namesi alabiEr. 

Bu maksatla enstitü, 18 ncüj maddeye uygun 
şekilde tahdidedeceği sahalar için usulü daire 
sinde hazırlıyaeağı krokileri, 17 nci madde 
esaslarını havi olarak tanzimedecği talepname
lerle Sanyi Vekâletine tevdii] eder. 

Bu talepnamelerle, merbutatmda hata ve 
noksanlar görüldüğü takdirde bunlar usulü da
iresinde Enstitüye tashih ve ikmal ettirilir 

Uygun bulunan müracaatler Maden Kanunu 
hükümleri dairesinde arama .ruhsatnamelerine 
bağlanır. 

C) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 
takaddüm hakkı ve arama ruhsatnamesi talebi 
lüle ilgili müracaatleri ve ita edilen arama ruh
satnameleri) her türlü hare ve resimden muaf tır. 

ıı : 68 ) 
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ve Çelik işletmeleri Umum Müdürlüğüne ve di
ğer madenler için Etibanka bildirilir. Bu te
şekküller bildirme tarihinden itibaren 6 ay 
zarfında istetme hakkı talebinde bulunmadık
ları takdirde mezkûr bulunmuş madenler hak
kında 54 ncü madde hükümleri tatbik olunur. 
Maden Tetlkilk ve Araraa Enstitüsünce ihtiyar 
olunan masraflar işletmeyi deruhde edecek te
şekkül tarafından ödenir. 

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

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

19 . I I . 1959 
Başvekil V. 
E. Menderes 

Devle^ Vekili ve 
Bas.-Yay.ve Turz. V. V. 

A. Aker 
Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

B. Şaman 
Millî Mûdşfaa Velrili 

E. Menderes 

Hariciye1 Vekili 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye* Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili- ve 
Hariciye V. V. 

N. Gedik 
Maliye Vekili 

B. Polatkan 

Sn. E. 
D)1 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ta

rafından arama ruhsatnamesi alman saha ve 
madenler üzerinde yapılan aramalar sonunda 
işletmeye elverişli görülenler hakkında usulüne 
uygun şekilde hazırlanan vesikalar iki yıllık 
arama müddeti içinde Sanayi Vekâletine tevdi 
edilir. 

Bu kabil saha ve madenlerden 49 ncu mad
deye tevfikan (Bulnmuş maden) sayılacak 
olanların işletme hakkı, Maden Kanunu hü
kümleri dairesinde talibine verilir. 

E) A bendine göre tesis edilen tekaddüm 
hakkı, (B) bendi uyarınca arama ruhsatnamesi 
istenilmemesi halinde* iki yıl müddetin hita
mında sukut eder. 

Tekaddüm hakkından kısmen veya tamamen 
vazgeçilen sahalarla arama ruhsatnamesi ta
lebi dışında bırakılan sahalar da yukarıksi, fık
ra hükmüne tâbidir. 

F) E bendine göre tekaddüm hakkı sakıt 
olan sahflar en geç bir yıl zarfında vekâletçe 
Resmî Gazete ile, alâkalı vilâyette çıkan bir 
gazetede, gazete çıkmıyorsa mûtat vasıtalarla 
ilân olunur. 

Bu ilânlarda gösterilecek açıklama talihin
den, ilân yapılmaması halinde de takaddüm hak
kının sukutunu takibeden yılın htltammdan iti
baren o saha aramalar için serbest hale gelir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. * 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

, Münakalât Vekili 

Nafıa Vekili 
T. İleri 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. Lûtfi Kırdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışına Vekili . 

Sanayi Vekili Bas - Yay. ve Turz, Vekili 

İmar ve iskân Vekili Koordinasyon Vekili ye 
M. Berk Sanayi V. V. 

8. Ataman 
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