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nülmediğine dair Başbakandan sözlü soru-

9 0 . su (6/202) 296 
b) Yazıh sorular ve cevapları 297 
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1. - GEÇEN TUTANAK ÖEBTÎ 

Ankara Üniversitesi 1961 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l), 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1961 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2), 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2), 

1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2), 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanunlar kabul 
edildi. 

Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılaıılı-
oğlu'nun, radyolarımızda telif konuşma ve eserle
rin beher dakikası için ne kadar ücret Ödendiğine 
ve Ağustos - Eylül 1961 ayları içinde, gayrimeş-
ru iktisaplar ile ilgili olarak, İstanbul Radyosun
dan yapılan yayınlara ve, 

Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, 'bâızı he
yetlerin yaptıkları ziyaretlerin radyo ile yayımı 
nın doğru olup olmadığına dair sorularına, Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanı Kâmran Evliya-
oğlu, 

Muğla Milletvekili Hilmi. Baydur'un, Seylân 
pamuğu ekmeye medbur edilen Köyceğiz çiftçile

rinin elinde kalan pamukların satmalınması vsya 
ihracı hususunda ne, düşünüldüğüne ve, 

Siirt Milletvekili Cevdet Aydm'ın, makina ye 
malzemeleri getirilmiş bulunan çimento fabrika
sının Batman'da kurulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorularına da Sanayi Bakanı 
Fethi Çelikbaş (Sevap verdiler. 

Çankırı Milletvekili Rahmi înçeler'in, Arazi 
ve Bina vergilerinin matrahlarına uygulanacak 
misiller hakkındaki 206 sayılı Kanuna göre tahsil 
edilen Arazi ve Bina vergileri farklarının sahip
lerine ne zaman iade edileceğine dair sorusuna 
Maliye Bakanı Şefik înan cevap verdi. 

163, 197, 199 sayılı sorular soru sahipleri, 1$Z, 
192, 195 sayılı sorular da ilgili (imkanlar hazır 
bulunmadıklarından, gelecek birleşime bırakılch. 

7 .2 .1962 Çarşamba günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

; Başkan 
Başfcanvekili 

Mekki Keskin 

Kâtip 
İzmir 

Kadri özek 

Kâtip 
Bolu 

Zeki Baltacıoğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. —- Gaziantep Milletvekili Mithat San'ın, 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün bilû
mum iş yerlerinde muvakkat kaydiyle çalıştırılan 
işçilere dair sözlü soru önergesi, Ulaştırma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/203) 

2. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'-
m, ıhayvan besiciliğini teşvik için J. C. A. Fonun
dan verilen 15 milyon liradan Konya ve diğer il
lere ne miktar ayrıldığına ve bu paranın besicile
re verilip verilmediğine dair sözlü soru önergesi, 
Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir (6/204) 

3. — îzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaş'-
ın, askerlik daire ve şubelerinde çalışan ücretli 
personelin memur kadrosuna alınmaları için bir 
tasarı bulunup ' bulunmadığına dair sözlü soru 
önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir. (6/205) 

4. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
Ağrı - Kağızman Devlet yolunun yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru öner
gesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/206) 

Tasanlar 
1. — istanbul Teknik Üniversitesine bağlı 

bir teknik okulu açılmasına dair 6374 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

tasaftsı (1/104) (Miİli Eğitim ve Bütçe komis
yonlarına) 

2. — 15 Aralık 1948 tarihli Türkiye - Da
nimarka Ödeme Anlaşmasının feshi hakkındaki 

279 — 



27 Haziran 1961 tarihli muhtıranın onaylanma
sının uygun bulunmasına dair kanun tasarı
sı (1/105) (Dışişleri ve Ticaret komisyonla
rına) 

Teklifler 
3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat öztürkçine'nin, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir madde 
ile 32 ve 47 nci maddelerine birer fıkra ilâve
sine dair kanun teklifi (2/126) (Maliye ve 
Bütçe komisyonlarına) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, röntgen, radyum ve 
diğer nükleer enerji cihaz ve maddeleri ile bun
ların tıpda kullanılması ve kullananlar hakkın
da kanun teklifi (2/127) (Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Adalet, Maliye ve Bütçe komisyonla
rına) 

5. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 ncı 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü-
taallik kanun teklifi (2/128) (Adalet Komisyo
nuna) 

6. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 5457 sayılı 
Kanunla değişik 29 neu maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/129) (Adalet Komisyonuna) 

Tezkereler 
7. — Ankara Milletvekili İsmail Genee'nin 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/177) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Atajiv'ün, 
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması' hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/178) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

9. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm Ya* * 
sama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/179) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

10. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan ve 
Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'nun 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/180) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

11. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm 
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/181) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

12. ~ Kozluk ilçesinin Reşik köyü; hane 8, 
Cilt 9, Sayfa 54 de kayıtlı, Gencoğlu, Fedile'-
den doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Si
yah'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/182) (Adalet Komis
yonuna) 

i 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkan vekili : Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Zeki Baltacıoğli (Bolu), Kadri Özek (İzmir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. I BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır. Günde-
' (Yoklama yapıldı.) I me başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Üyelerden bâzılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi (3/183) 

BAŞKAN — izin talepleri vardır. Okutup, 
reylerinize arz edeceğim. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri, Baş
kanlık Divanının 7 . 2 . 1962 tarihli tonplantı-
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 

Millet Meclisi 
- Başkanı 

Puad Sirmen 

Ankara Milletvekili M. Kemal Erkovan 12 
gütı mazeretine binaen 5 . 2 . 1962 tarihinden 
itibaren, I 

Kastamonu Milletvekili Fethi Doğançay 15 
gün hastalığına binaen 12 . 2 . 1962 tarihinden 
itibaren, I 

Manisa Milletvekili Yakup Kadri Karaos- I 
osmanoğlu 10 gün 'hastalığına (binaen 7 .2 .1962 
tarihinden itibaren, I 

Ankara Milletvekili M. Kemal Erkovan 12 I 
gün mazeretine binaen 5 . 2 . 1962 tarihinden 
itibaren, v I 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler..: I 
Kabul edilmiştir. I 

Kastamonu Milletvekili Fethi Doğançay 15 
gün hastalığına binaen 12 . 2 . 1962 tarihinden I 
itibaren, I 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Kaıbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Manisa Milletvekili Yakup Kadri Karaos-
osmanoğlu 10 gün 'hastalığına binaen 7 .2 .1962 
tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2, — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Emin Açar ve 53 arkadaşının, 5 Ocak 1961 tarih 
ve 221 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifinin görüşülmesi için bir 
ay mehil verilmesine dair Anayasa Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (2/40), (3/184) 

BAŞKAN — Encümnlerin mehil talepleri 
var. Onları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kocaeli Milletvekili Niha't Erim'in, (4 Ka

sım 1950 T. Roma Sözleşmesinin 25 ve 46 aıcı 
maddelerinin uygulanmaları hakkındaki kanun 
teklifi), Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu ta
rafından Dahilî Nizamnamenin 28 nci maddesi
ne istinaden mütalâa alınmasına lüzum görül
mekle komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonumuz Başkanlığı kanun teklifinin 
müzakeresinden önce bir hazırlık mahiyetinde 
olarak bahis mevzuu sözleşmenin 25 ve 46 ncı 
maddelerinin, »özleşmeye dâhil Devletlerden. 
hangileri tarafından tatbik edilmekte 'olduğunun 
resmen öğrenilmesi maksadiyle Dışişleri Bakan
lığına (bir tezkere yazarak durumun tesbitüli 

~m -



M. Meclisi B : 4 
§ 

istemiştir. Dışişleri Bakanlığınca verilecek ce
vabın gecikmesi üzerine kanun teklifi komisyo
nun 30 . 1 . 1962 tarihli içiimamda ruznameye 
alınmıştır. 

Teklif sahibi görüşlerini izah etmekle bera
ber henüz Hükümetçe kanaat açıklanmasına ye
ter mahiyette hazırlıkların ikmal olunamamış 
bulunması karşısında, teklif sahibi Kocaeli 
Milletvekili Ndıat Erim'in de mehil verilmesine 
lüzum gösteren isteğini-de göz önünde bulundu
rarak komisyonumuzca 'kanun teklifinin bir ay 
sonra görüşülmesine devaım olunmasına karar 
'verilmiştir. • 

Keyfiyeti Dahilî- Nizamnamenin 36 ncı mad
desinin son fıkrası mucibince hürmetlerimle arz 
ederim. 

Anayasa Komisyonu 
Başkan/ 

Burhan Apaydın 
Ankara 

BAŞKAN —: Bilginize sunulmuştur efendim. 

3. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 4 Ka
sım 1950 tarihli Roma Sözleşmesinin 25 ve 46 net 
maddelerinin uygulanmam, hakkmdaki kanun tek
lifinin görüşülmesi için bir ay mehil verilmesine 

1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 
yılı Bütçe Kanununa bağU (A/2) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tar 
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu r ve Karma Bütçe 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/45, C. Senatosu 1/6) (S. Sayısı : 13) 

BAŞKAN — Efendim, Karayolları Genel 
Müdürlüğfi 1961 yılı Bütçe Kanununa (bağlı 
(A/2) işaretli ıcetvelde değişiklik yapılması'^hak
kındaki l^anun tasarısı, geçen Birleşimde oy
lanmıştı. Nisap temin-edilemediği için, tasarı
yı îtekrar açfit oylarınıza sunuyorum. 

tki önerge var, okuyoruz : 

Yüksek 'Başkanlığa 
Kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü sorular» 

dan önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Kayseri 

Bahri Yazır 

\ 7.2.196* Û : l 
dair Anayasa Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(2/17), (3/185) 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Emin * 

. Acar ve 53 arkadaşının yapmış oldukları 5 Ocak 
1961 tarih ve 221 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki kanun teklifinin 10.1. 
1962 tarihli komisyonumuz .toplantısında müza
keresine başlanılmıştır. 

Komisyonda hazır bulunan Bayındırlık, Ma
liye, Millî Savunma, İmar ve iskân ve İçişleri 
Bakanlıkları temsilcilerinin cereyan eden görüş
meler esnasında sorulara cevap vermek üzere 
hazırlanmaları lüzumu üzerine, Büyük Millet 
Meclisinde bütçe müzakerelerinin başlaması kar
şısında meşguliyetleri nazarı itibara alınarak 
tar ay müddetle kendilerine mehil verilmiştir. 
Bu mehil sonunda kânun teklifinin komisyon 
raznamesine alınacağı keyfiyetini Dahilî Nizam-
namenin 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrası gere
ğince hürmetlerimle arz ederim. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 

Burhan Apaydın 
Ankara 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşmesi yapı

lacak işler bölümünün birinci sırasındaki 1111 
sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sayılı Kanu
nun kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının 
sözlü sorulardan evvel görüşülmesini arz ve tek
lif ederiz. 

tstanfbul Ordu 
Hilmi Oben Ferda Güley 

(BAŞKAN — Efendim, iki önerge de kanun 
tasarılarının sözlü^ sorulardan evvel görüşülmesi
ne dairdir, önergeleri oyunuza sunuyorum. Ka-
ıbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

« 
2. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-

kan ve 9 arkadaşının, kaçakçılığın meni ve taki
bine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle ekle
nen birinci maddesine bâzı fıkralar ilâvesi hak-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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kında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel Komis- I 
yonu raporu (2/55) (S. Sayışı : 15) 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülmesi 
teklifi vardır, öncelikle görüşülmesini oyunuza , 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. ( «Bakan yok» sesleri) 

Gümrük ve Tekel Bakanı olmadığı için tasa
rının müzakeresini bir defaya mahsus olmak üze 
re talik ediyorum. 

3. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdareci Üyelerinin, Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Başkanları ve Divan Üyelerinin tem 
sil ödenekleri hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
Komisyonu raporu (2/102) (S. Sayısı : 16) (1) 

(BAŞKAN — Komisyon raporunda öncelik 
teklifi vardır. Tasarının öncelikle. görüşülmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen- I 
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'Tasarı hakkında ivedilik teklifi de vardır. 
Teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... KaJbul edilmiştir. 

Maddeleri okuyoruz : 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
ları ve Divan Üyelerinin temsil ödenekleri 

hakkında Kanun 

Madde 1. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlarına 1 500 er, Başkanvekillerine 
600 er, îdare Âmirlerine 500 er ve Divan Kâ
tiplerine 300 er lira aylık temsil ödeneği verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok 
Maddeyi- oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ödenek
ler her ay peşin olarak çekle ödenir. Ay içinde işe I 
başlama halinde takiıbeden ay başından itibaren 
ödeneğe hak kazanılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun 25 Ekim 1961 tarihin
den itibaren yürürlüğe girer. 

(1) 16 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun 
dadır. 

7.2.1962 0:1 
BAŞKAN — Madde hakkında soz istiyen yok 

Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanlık Divanları yürütür. 

BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında bir tak
rir var, okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş

kanları ye Divan Üyelerinin temsil ödenekleri 
hakkındaki kanun teklifinin 4 ncü maddesinin, 
bu konudaki görevlerin yasama meclislerinin iç
tüzük! eriyle tâyin ve tesbiti gerektiğinden, bugü
ne kadar mûtadolduğu tarzda aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 4. — Bu kanunu Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi yürütür.» 

Çanakkale İzmir 
Burilian Arat Mustafa Uyar 

BAŞKAN — Encümenin noktai nazarı nedü,f* 
* KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ÎDYAS SiEÇKİN (Ankara) — Muhterem arkadaş
lar, bizim Bütçe Encümeni tarafından hazırlanan 
metin şudur : «Bu kanunu Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanlık Divanı yürütür» Tek
lifte ise, «Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
yürütür» deniyor. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanlarmca Meclise verilmiş 
bir kanun teklifi vardır :• Teşkilât Kanunu. Bu 
Teşkilât Kanununda her iki Meclisin ayrı ayrı 
hizmetleri ve ayrı ayrı salâhiyetleri tesbit edil
mektedir. Bundan sonra bütçeleri de ayrılacak 
tır. Yalnız 1962 bütçesine mahsus olmak üzere 
her iki Meclisin tahsisatı müşterek mütalâa edil
miştir. izin-verirseniz bu madde Bütçe Encüme
ninin tesbit ettiği şekilde çıksin. Teşkilât Kanu
nunda bu mesele zaten halledilecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
ASIM EREN (Niğde) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, evvelce bilmünasebe buradan arz et
miştim. Bu teklif altı milyona mal olacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde ve 
bünyesinde bir değişiklik alâmetidir, yani, Se
nato üyeleri, Millet Meclisinden ayrı bir teş
kilâta bağlanacak ve bununla ilgili masraf da 

• 
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altı milyon lira tutacaktır.* Zaten, Sayın îlyas 
Seçkin arkadaşımız benim itirazım üzerine bir 
hafta önce bu rakamı ifade etmişlerdi. Bun
dan da bahsetmiş olsalardı, sizleri daha iyi 
tenvir etmiş olurlardı. Daha Teşkilât Kanunu 
gelmeden böyle bir kanun tadiline lüzum gös
termek kanun tekniğine de uygun değildir. 
Kanun teklifini- yapan arkadaşın teklifi, be
nim arz ettiğim hususu kapsamamaktadır. Dör
düncü maddede, doğrudan doğruya T. B. M. M. 
Başkanlık Divanı tarafından yürütülmesi üze
rinde durulmaktadır. Bu hususta Başkanlık Di
vanının hassas davranmasını da rica edeceğim. 
Aksi haltfe Teşkilât Kanunu çıkarılmadan bir 
masraf kanunu çıkarmış olacağız. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ÎLYAS SEÇKÎN (Ankara) — Muhterem arka
daşlarım, Asım Eren arkadaşımızın beyanını 
dinledim. Bu Teşkilât Kanununun masraf 
kanunumuzla hiçbir şekilde alâkası ve münase
beti yoktur. Bu, Cumhuriyet Senatosunun ve 
Millet Meclisinin Başkanlık Divanlarının, ala
cağı munzam tahsisatın miktarını tâyin eden 
bir kanundur. Teşkilât Kanununda bunun ayrı
ca yer almasına imkân yoktur. 

Teşkilât Kanunu, T. B. M. M. nin, Cumhu
riyet Senatosunun, Millet Meclisinin işlerinin 
ve hizmetlerinin görülmesine matuf teşkilâtın 
kurulmasını derpiş etmektedir. Sayın • Asım 
Eren'in bahis buyurdukları gibi 6 milyon gibi 
bir masrafın meydâna gelmesi bahis mevzuu 
değildir. 

Bu kanun cüzi bir masrafla her iki Mecli
sin ayrı ayrı hizmetlerini birbirine müdahale 
etmeden yürütmeyi hedef tutacak az bir hük
mü yüksek huzurunuza getirecektir, öyle, 
Asım Beyin ifade ettiği gibi 6 - 7 milyonluk 
bir masrafı icabettirecek bir kanun olmadığını 
arz ederim. 

Bu itibarla maddenin aynen kabul edilmesi
ni istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, 
MUSTAFA UYAR (îzmir) — Muhterem 

arkadaşlar, encümenin getirdiği teklifle bizim 
vermiş olduğumuz teklifin dördüncü madde
sindeki iki kelimede bir değişiklik vardır. En
cümenin teklifiıııde «Bu kanunu Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanları 
yürütür,» denmektedir. Bizim getirdiğimiz tek-
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lifte ise «Bu kanunu, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi yürütür.» deniliyor. «Başkanlık 
Divanları» sözü kaldırılmıştır. Bu tatbikat işi 
kanaatimce bir içtüzük meselesidir. 

Sözcü arkadaşımız birinci konuşmasında 
Başkanlık Divanından bahsettiği halde, ikinci 
konuşmasında yalnız Başkanlıktan bahsetmiş
tir. Bu da gösteriyor ki, yürütme işinin Baş
kanlık Divanına mı, yoksa Başkana mı aidol-
duğu hususu tereddüdedilecek bir haldir. Bu 
hususu İçtüzük halledecektir. Binaenaleyh 
teklif veçhile bu kanunun 4 neü maddesinin 
«Bu kanunu Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanları yürütür.» şçklinde düzeltil
mesini arz ediyoruz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ÎLYAS SEÇKİN (Anlkara) — Muhterem ar
kadaşlar, üçüncü defa huzurunuzu işgal edi
yorum, özür dilerim. 

Bütçe Komisyonunun^ tesbit ettiği metinde 
«Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanlık Divanları yürütür» denilmektedir. Ar
kadaşım Mustafa Uyar 'vermiş olduğu takrirde 
«Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi yürü
tür» deniliyor. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu bir 
meseleyi Anayasanın verdiği salâhiyete müste
niden seçtiği Riyaset Divanları vasıtasiyle yü
rütür. Her ikisi • de olur. Takdir heyetinizin
dir .Arkadaşımızın teklifleri meseleyi daha ba
sit bir şekle ifrağ etmektedir, iştirak ediyoruz 
efendim, 

BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım demin dile getirmek istemedim. Çün
kü muhterem Meclis Başkanlığının mânevi şah
siyetine her zaman derin hürmetle bağlıyım. 
Ancak [Bütçe Encümeni bu teklifi getirirken 
hiç şüphesiz Millet Meclisi Başkanlığıyla Se
nato Başkanlığının ayrı olmaları hususunda tel
kin altında kalmıştır. Bu telkin nereden gel
mektedir, açık konuşmak mecburiyetindeyim. 
T. B. M M. Başkanı olarak Senato ve Millet 
Meclisi Başkanlığının her ikisini de aynı za
manda Millet Meclisi Başkanı temsil ettiği 
hakkında, kanunda mevcudolan (kayda rağmen 
C, Son atamı Başkanı kendisini bu. tek çatımız 
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altında yaşıyan ayrı bir varlık olarak kabul et
tirmek istemektedir, Devlet Hazinesine. 

*' 
Mulhterem arkadaşlarım, zalbıtları 'getirelim, 

evvelce Sayın Ilyas Seçkin arkadaşımızın 6 
milyon kadar 'bir portesi olduğunu söylediğini 
hatırlamamış olması beni çok üzmüştür. Hem 
yeni bir teşkilâta gidiyoruz ve 6 milyonluk bir 
masrafa yol açıyoruz^ hem Millet Meclisi ve 
C. Senatosu Başkanlarına 270 bin liraya Cadil
lac 'Otomobili almıya gidiyoruz. Hem de tasar
ruftan 'bahsediyoruz. Bu pefhizle bu turşu na
sıl telif edilir arkadaşlar? (Sağdan: Alkışlar) 

Ben bu Cadillacları demin konuşmak isteme
dim. Çünkü,, (her iki Başkana da derin bir hür
metle bağlıyım. Burada bu Ba,şkanlıkları ten-
kideden bir konuşma yapmayı kendim için 
üzücü bir 'hareket addederim. Ama millet na
mına ve milletin menfaati için, buna mecbur 
olduğum gün hiç sakınmadan her şeyi konuşu
rum. Tasarruf prensibini taki'bettiğini söyliyen 
Hükümet Programı, istikrar içinde hızlı kal
kınmak için, ayrı ayrı C. Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlarına bu Cadillacları tahsis et
me yoluna mı gitmelidir? Yoksa, mümkün 'ol
duğu kadar kadrolardan tasarruf etmek sure
tiyle, münhal kadrolara da adam getirmemek 
suretiyle tasarruf etmeyi mi tercih etmelidir, 
bunu takdirinize terk ediyorum. (Bravo sesle
ri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Muhterem arka
daşlar sizlerden özür dilerim, Sayın Aşım Eren 
Beyefendiye de bilvesile bana arz etmek fırsa
tını verdiklerinden dolayı teşekkür ederim. 
Burada Asım Beyefendi Bütçe Encümeninde 
tetkik edilen bir kanunun münakaşasını yap
mak istiyorlar. Bu kanun encümenden sonra 
genel şekliyle huzurunuza en tasarruflu Ibir hal
de gelecektir Bunu huzur.unuzda şimdiden ib'ir 
mesele yapmayı bendeniz, Parlâmentonun bir 
âzası olarak, uygun görmemekteyim. 

ikincisi, Cadillaclârdan bahis buyurdular. 
Arkadaşlar bütçe geliyor; bu ayın 16 smdan 
27 sine kadar yüksek huzurunuzda tetkik edfe 
lecek. Hükümette tenkid edilecek, Encümende 
tenkid edilecek... Şimdiden bu vesile ile buraya 
getirmek doğru bir şey değildir. 
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5 - 6 milyon liralık masraf derpiş ediliyor

muş diyorlar. Bunu da siz takdir edeceksiniz. 
Belki de istenilen 8 milyon liradır. Bu bakım
dan hiç alâkası olmıyan*bir mevzuu buraya ge
tiren mulhterem arkadaşıma da o zaman cevap 
vermek fırsatını bulacağım. 6 milyonluk Teş
kilât Kanunu yapmak suretiyle masrafları şi-
şiriyorlar diyorlar. Onun da zamanı gelecek, 
biz görüşlerimizi arz edeceğiz muhterem Asım 
Bey de görüşlerini arz etmek için fırsat bula
caklardır. («Araba mevzuunu açıkla» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz Asım Bey
efendinin düştüğü hataya düşüp de Meclisinizi 
fazla işgal etmek istemem. Kısa bir zaman so :ra 
Meclisi Âlinize bütçe gelecektir. Bu mesele eni e 
boyuna konuşulacaktır. Meclis Başkanlarına 
tahsis edilen arabanın bedelinin fazla olup olma
dığı veya çok pahalı alınıp alınmadığı hususun
da Bütçe Komisyonunuz zamanı gelince bilgi 
verecektir. 

RATİP TAHlR BURAK .(istanbul) — Ne za
man alınmıştır bu kadillâklar? Menderes'e gelen 
kadillâklar değil midir? 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Açıkla efen
dim kadillâkları. 

ILYAS SEÇKİN (Devamla) — MuVerem 
arkadaşlarım, izin verirseniz zamanı gelince bu
nu derinliğine tetkik ederiz. Bu arada Senato
da tetkik edilmekte bulunan ve birkaç gür. 
sonra Yüksek Meclisinizde tetkik edilecek olan 
bir mevzuda huzurunuzu tekrar tekrar işgal et
mek istemedim. Muhterem Asım Bey de ısrar 
buyurmasınla?. 

BAŞKAN — Sayın B'lgin, buyurun. 
1 AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlar; Bütçe Komisyonunun karar al'rıa. al
mış olduğu bir kanun tasarısının 4 rcü maddesi 
hakkında vermiş olduğu karar üzerice b u n d a 
müzakere cereyan ederken Bütçe Komisvonu 
üyelerinin hiç birisinin haberi olmadan bunp. 
aykırı olan bir önergeye sayın sözcümüzün ilti
hak ediyorum demesi üzerine söz almış bulunu
yorum. Sayın îlyas Bey kendisi adına iltihak 
edebilir. Komisyon sözcüsü olarak ' iltihak edi» 
yorum demesi yersizdir. I 

Efendim, ben şahsan geldim, kendisine ilti
hak edemiyeceğini söyledim ve kendisinin çıkıp 
burada iltihak edeceği hususuru tasrih etmesi 
üzerine söz aldım. Ben vazifemi bilirim, hiçbir 
zaman ihtar edemezsin bana. 

- 285 — 



M. Meclisi B : 43 
LEBlT YURDOĞLU (lamir) — Vazifen ora-

da, encümene mahsus yerde oturmak. 

AHMET BlLGlN (Kırşehir) — Ben orada 
otururum, burada otururum, sen bana ihtar 
edemezsin. Biz vazifemizi biliriz, Meclise de 
yeni girmiş değiliz, vazifemizi bilen ihsanlarız. 
Sizin bu gibi müdahaleleriniz eskiden kalma 
itiyadlarınızdır. (Sağdan: Bravo sesleri, al
kışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım; şimdiki önerge ile 
Bütçe Komisyonunun almış olduğu karar ara
sında hiçbir fark yoktur. Bütçe Komisyonu, 
Başkanlık Divanlarının bunu yürüteceğini söy
lüyor. Bu önerge ise «İşbu kanun Millet Meclisi 
ve Senato tarafından yürütülür» diyor. - " 

Şimdi rica ederim, Meclis Başkanlık Divan
ları kjmin namına icrayı vazife eder? Meclisler 
namına.. Bizim temsilcilerimizdir. Biz kendile
rine bu vazifelerin ifası için yetki veriyoruz. 
Burada, Büyük Millet Meclisinin seçtiği münfe
rit birtakım ita âmirleri bu işi yapabileceği gibi. 
Başkanlık Divanlarının da yapması normaldir 

Arkadaşlarım, «Gelecek olan bir içtüzük me
selesidir» diyorlar Evet bir İçtüzük meselesi ola
rak buraya gelebilir. O zaman ne gibi bir va
zife tahmil edilecektir noktası zamanı gelince 
düşünülür. Doğmadık çocuğa kaftan biçilmez. 
Gelmedik içtüzüğe de bu hüküm verilmez. Hür
metlerimle. 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) 
hakkında söz istiyorum. 

UsuJ 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Muh

terem arkadaşlarım, Sayın Ahmet Bilgin 
arkadaşımızın konuşmasından sonra içtüzüğü.i 
44 ncü maddesini hatırlatmak isterim, içtüzüğün 
44 ncü maddesi şöyledir: «Mazbatası müzakere 
olunan bir encümenin âzası veyahut encümen 
namına müdafaaya salâhiyettar mazbata muhar
riri veya bir âza encümenlere tahsis olunan ma
sanın başında bulunurlar. 

Nisap bulunmadığı takdirde encümen namı
na söz söyliyen zat yaftıız maddenin encümene 
iadesini teklif edebilir.» Yalnız maddenin encü
mene iadesini teklif edebilir. Buna göre encü
men üyelerinin, kendilerine ayrılan yerde bulur»-
ması lâzımdır. Halen Bütçe Encümeni 35 kişi
dir, fakat burada ancak 12 kişi bulunmaktadır 
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Bu maksatla bu kanunun bugün müzakere edil
memesini de teklif ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

larım, bendenizin ısrarım, mevcut Anayasanın 
84 ncü maddesinin son fıkrası gereğince halen 
bir kudreti nefsinde toplıyan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına ait yetkinin ileride 
çıkması muhtemel veya gayrimuhtemel bir ka
nuna müsteniden yürürlükten fiilen kaldırılma
sı teşebbüsüdür. Ben buna-mümanaat ediyorum. 

Size fıkrayı okuyorum : «T. B. M. Meclisinin 
Birleşik toplantısında Başkanlık Divanı, Millet 
Meclisi Başkanlık Divanıdır.» Bu hükme kıyasen 
bütün idari muamelâtta da yine T. B. M. Mecli
si adına sahibi salâhiyet makam olan Millet Mec
lisi Başkanlığının bu işleri yürütmesini Ana
yasa âmirdir. Bu itibarla, halen yürürlükte bu
lunan Anayasalını hükmünü ihlâl ederek, onun 
hilâfında - ileride çıkması muhtemel veya gay
rimuhtemel bir kanuni mevzuat için- buna daya
narak - hükümler istemek ve buna sizin muvaf
akatinizi istemek hakikaten gariptir. Kaldı ki, 
Encümen arkadaşımızın usul namına okuduğu 
İçtüzüğün 44 ncü maddenin 2 nci fıkrası . «Ni
sap bulunmadığı takdirde encümen namına söz 
söyliyen zat yalnız maddenin encümene iadesini 
teklif edebilir.» hükmüne âmirdir. Bu itibarla 
Sayın İlyas Kılıç'm izah ettikleri husus ne ka
nun tekniğine, ne de Anayasaya uygun değildir. 
Sayın Ilyas Kılıç'ı bundan dolayı ikaz ediyo
rum; halen yürürlükte olan Anayasaya hürmet 
etsinler. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. . 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Muhterem arka
daşlar, evvelâ pek muhterem arkadaşım Ahmet 
Bilgin Beyefendinin beyanlarına cevap vereyim. 
Ben Bütçe Encümeni Sözcüsü olarak Bütçe En
cümeni adına katî bir lisanla burada angaje ol
madım, takdirin Büyük Meclise aidolduğunu 
sarahaten ifade ettim. Ve «Daha T. B. M. Mecli
si, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu iç
tüzükleri çıkmadan yapılmakta olan kanunlarda 
çeşitli görüşler ortaya çıkabilir, matiap ve metin 
dlmadığı için de bunlar bir biriyle tehalüf edebi
lir» dedim. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

Yani içtihadlara* tesir edecek mühim kanuni 
mevzuat değildir. Bu, yürürlük maddesidir. Bu-
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nu kim yürütür? Millet Meclisi yürütür. Nasıl 
yürütür? Başkanlık Divanları vasıtasiyle yürü
tür. Bu ibare olsa da olur, olmasa da olur.. Bu
nu Bütçe Komisyonu Sözcülüğü salâhiyetine te
cavüz mahiyetinde çok büyük mânalar taşıyan 
bir sahaya intikâl ettirmekte ben fayda mülâ
haza etmem. 

Sayın Asım Beyin buyurdukları noktaya ge
lince : Millet Meclisi ve Senato Anayasa ile ku
rulmuştur. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanına seçilen arkadaşlarımı
zın munzam bir tahsisat almaları mahsus bir ka
nunla tesbit edilebilir. Ben bunun, Anayasayı 
ihlâl gibi, büyük büyük sahalara kaydırılma
sında bir fayda mülâhaza etmem. Arkadaşımız 
nasıl bu şekilde düşünebiliyor, hayret ediyorum. 
Usulüne uygun şekline uygun bir metin huzu
runuza getirilmiştir. 

Encümeninizde tesbit edilen şekil, bir metin 
halinde Muhterem Meclise arz edilmiştir. Bütçe 
Encümeni olarak bunun Anayasaya uygun ol
madığı fikrini tasvibetmediğimizi arz etmek is
terim. Asım Eren Beyefendinin tehlikeli saydık
ları bu beyanları üzerinde ısrar etmemelerini 
bilhassa istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin. 
AHMET BlLGÎN (Kırşehir) — kuhterem 

arkadaşlarım, ikinci defa huzurlarınızı işgal et
tiğimden dolayı evvelâ özür dilerim. 

İlyas Bey arkadaşımız, Bütçe Komisyonu 
adına burada konuşarak, «iltihak ediyorum» 
cümelesini kullandıkları içindir ki, söz almış bu
lundum ve ilk defa onun için konuştum. 

Şimdi takdir Meclisi Âlinindir diye konuştu
lar. Elbette her şeyde Meclisi Âlinin kararan 
yürür. Yoksa şahsan bir insanın çıkıp kentli 
namına konuşması vardır, bir de Bütçe Komis
yonunun tanzim etmiş olduğu 4 ncü maddenin 
hükmüne aykın bir önergeye Bütçe Komisyonu 
adına iltihak etmesi vardır. 

Arkadaşlar, bu noktayı tebarüz ettirmek 
hususunda benim Bütçe Komisyonu adına ko-
nuşmaklığım icabetseydi o vakit komisyonun 
oturması icabeden yerde oturmam lâzımgelirdi. 
Ama ben şahsım adına konuşuyorum. Bu ciheti 
tasrih ederim. 

İçtüzüğün bu maddesi, (Bütçe Komisyonu 
adına konuşan bir üyenin orada oturması icab-
eder.) yolundadır. 

ikincisi; Bütçe Komisyonunun karanna bağ
lanmamış ve ona aykın olan bir hususa iltihak 
etmesi şöyle dursun, Ilyas Seçkin Bey, Bütçe 
Komisyonunun sözcüsü olarak ancak önergeyi 
komisyona tekrar isteyebilme salâhiyetini ha
izdir. Bu müdahalesinin fuzuli olduğunu tek
rar tebarüz ettirdim. Hepinizi hürmetle selâm
larım. 

LEBÎT YURDOĞLU (izmir) — Yerinize 
oturmanız tavsiye olunur, içtüzük sarihtir. (Gü
lüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Arat. 
BURHAN ARAT (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlarım; sadece teknik bir hususun açıklı
ğı ve tatbikatta da kolaylığa kavuşturmasını 
sağlamak maksadiyle, yürürlük maddesinin bir 
kelimesini çıkarmak suretiyle temin etmek iste
diğimiz hususun -böyle bir heyecan yaratması 
hakikaten bizleri üzmüş bulunuyor. Burada bir 
cümle ile maksadımızı arz etmek istiyoruz : 

(Bu kanunu Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı yürütür.) deniliyor; 
biz Başkanlık Divanı tâbirini çıkarıyoruz. Se
bep şu , : Bir heyet âmiri ita olamaz arkadaşlar. 
Meclis faaliyetleri İçtüzüğün tâyin ettiği şekil
de devam eder. Bu gibi ödeneklerin itası husu
sunda da normal olarak Meclis adına Meclis 
Başkanı veya onun tensibedeceği bir idareci 
Üye, âmiri ita olarak hareket eder. Aksi tak
dirde kanunun tatbikatında birçok müşküllerle 
karşılaşmış olumz. Maksadımız bandan ibaret
tir, özür diler, takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, malî tekniğe gelince : T. B. M. Mec
lisi Başkanlığı Anayasanın 84 ncü maddesinin 
okuduğum son fıkrası gereğince, Başkanlık, 
ita amirliği sıfatını ya bizzat kendisi kullanır 
veya bilvekâle kullandırır. Ama kanunun bu 
maddesine girecek olan husus «T. B. M. M. 
Başkanlığı yürütür.» tâbiridir. Bu • Başkanlık 
bilâhara aynlır, Senato Başkanlığı kendi işle
rini yürütür veya yürütmez. Bu, bugün çıka
cak olan kanunu ilgilendirmez. Başkanlık Di
vanını da ilgilendirmez. Divanın re'sen âmiri 
italıkla bir alâkası yoktur. Başkan, âmiri ita
dır, bizzat mesuldür. Maddede yapılacak en 
tabiî tadil teklifi bendenizin arz ettiğim teklif
tir. Bu kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı yürütür, demek hem malî teknik, 

- 2 8 7 -



M. Meclisi B : 43 
hem de Anayasanın 84 ncü maddesinin âmir 
hükmü icabmdandır. Bunun başka türlü yapıl
ması, ille size gelecek kanunların bugünden baş
ka bir kananla Muhterem Heyetinize empoze 
edilmesi hem kanun tekniğine, hem de, müsaa
de ederseniz, Büyük Meclisimizin mânevi şah
siyetine aykırıdır. 

BAŞKAN 
tuyorum. 

Verilmiş olan iki önergeyi oku-

Yüksek Başkanlığa 
2/102 işaretli tasarının 4 ncü maddesinin 

aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 
Asım Eren 

«Madde 4. — Bu kanunu T. B. M. M. Baş
kanlığı yürütür;» 

Gerekçe : Tasarruf için. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş

kanlığı ve Divan üyelerinin temsil ödenekleri 
hakkındaki kanun teklifinin 4 ncü maddesinin, 
bu konudaki görevlerin yasama meclislerinin 
içtüzükleriyle tâyin ve tesbiti gerektiğinden ve 
bugüne kadar mûtadolduğu tarzda aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Madde 4. — Bu kanunu Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi yürütür.» 

Çanakkale izmir 
Burhan Arat Mustafa Uyar 

BAŞKAN — Efendim evvelâ Asım Eren Be
yin önergesini okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Asım Eren'in 4 ncü maddenin değiştirilme
sine dair önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — İştirak etmiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Asım 
Eren arkadaşımızın önergesini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tekrar rica edece
ğiz, sayacağız efendim. 

önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. Diğer 
önergeyi reye koymuyoruz. Maddeyi önerge ile 
birlikte encümene veriyoruz. 

Efendim; Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 
yılı Bütçe Kanununa hağlı (A/2) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkındaki tasarıya oyu-
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nu kullanmamış arkadaş varsa lütfen kullansın. 
Kutu, tutanak kürsüsünün üstündedir. 

Şimdi, gündemdeki kanun tasarılarının 4 ncü 
maddesine geçiyoruz : 

4. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdareci Üyelerinin, Meclis Hesaplarının Tetkiki 
Encümeni üyesinden Denetçi olan zata ödenecek 
Denetçi ücreti hakkında karıun teklifi ve Bütçe 
Komisyonu raporu (2/103) (S. Sayısı : 17) (1) 

BAŞKAN — Efendim; raporda öncelik var
dır. önceliği kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Yok... Mad
delere geçilmesini oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi var. Bu tasarının ivedilikle gö 
rüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir... 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Yok. O hal
de 1 nci maddeyi okutuyorum. 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni Üyesin
den Denetçi olan zata ödenecek Denetçi ücreti 

hakkında Kanun 

Madde 1. — Denetçilere ayda 500 er lira De 
netçi ücreti verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddede yazılı ücretler 
her ay peşin olarak çekle ödenir. Ay içinde işe 
başlama halinde takibeden ay başından itibaren 
ücretlere hak kazanılır. Denetçiye vekâlet eden 
diğer bir denetçiye bu vekâleti dolayısiyle ayrıca 
bir ücret verilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun 25 Ekim 1961 tarihin
den itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi Başkanlık Divanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı arkadaşlar? 

(1) 17 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonul
dadır. 
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dedir. 
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Buyurun, Kocamemi. 
ZEYYAT KÖCAMEMÎ (Tokat) — Muhte

rem arkadaşlarım, biraz evvel bir önerge kabul 
ettik. Bu önergede, bir evvelki kanunun Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından yü
rütülmesi söyleniyordu. Şimdi, elimizdeki bu ka
nunda aynı maddeyi «Başkanlık Divanları yürü
tür» şeklinde kabul etmiş oluyoruz. Millet Meclisi 
ve Senato Başkanlığı yürütür diye kabul olunan 
maddenin, daha evvel kabul edilen takrir gere
ğince, nazarı dikkate alınmasını rica eder; mad
denin tekrar oya konmasını arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Madde kabul edildi, bitti. Kanu
nun ikinci müzakeresinde bu düzeltme yapılabi
lir. 

Heyeti umumiyesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5.'— Millet Meclisi İdareci Üyesi Şevki Gü
ler ile Cumhuriyet Senatosu İdareci Üyesi Meh
met Ünaldı'nın, Başbakan ve Bakanların temsil 
ödenekleri hakkında kanun teklifi ve Bütçe Ko
misyonu raporu (2/108) (S. Sayısı : 18) (1) 

BAŞKAN — Kaporda öncelik teklifi vardır 
öncelik teklifini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kamunun tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Yok.... Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Başbakan ve Bakanlann temsil ödenekleri 
hakkındaki Kanun 

Madde 1. — Başbakana ayda 1 500 ve Bakan
lara da ayda 1 000 er lira temsil ödeneği verilir. v 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddede yazılı ödenekler 
(her ay peşin olarak ödenir; ay içinde işe başlama 
halinde takibeden ay hasından itibaren ödeneğe 
hak kazanır. Diğer bir Bakanlığa vekâlet eden 
Bakanlara bu vekâletleri dolayısiyle ayrıca bir 
ödenek verilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Madde 3. — Bu ödenekler aidolduğu Bakanlık 

bütçesinden ödenir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler...' Kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Bu kanun 25 Ekini 1961 tarihin

den itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde konuşmak istiyen var mı* 

Yok... Kanunun birinci müzakeresi Meclisimizce 
bitirilmiştir. 

6. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 
sayılı Kanunun kaldırılması hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu, raporu 
(1/23) (S. Sayısı : 14) (1) 

BAŞKAN — Komisyon yerini alsın efendim.-
İlgili Bakan burada mı? Burada. Tümü üzerin
de konuşmak istiyen var mı? Yok. Olmadığına 
göre maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sayılı 
Kanunun kaldırılması hakkındaki kanun 

tasarısı 

Madde 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 
ek 6794 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde — 'Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce; askere celbedilmiş olup da G 
aylık eğitimi mütaakıp maden ocaklarında çalı
şanlar hakkında 6794 sayılı Kanun hükümleri
nin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. ^ 

W 

(i) 14 S. Sayûı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — İkinci maddeyi kabul edenler.., 

Eîtmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclisimizce birinci müzakeresi bitmiştir. 
Oylarını kullanmıyanlar kullansınlar. Oy 

toplama işlemi (bitmiştir, 
Sözlü sorulara geçiyoruz. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SCmLAH VE CEVAPLARI 

1. — Giresun Milletvekili Ethem Kılıçoğlu'-
nun, 'Giresun ili Görele ilçesinin Gülef köyü 
ilkokulu binasının 1960 - 1961 yıllarında yapı
lan tamiratiyle ilgili hususlara dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/163) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi Ethem Kılıç-
oğlu buradalar mı ? İkinci defa bulunmadıkların
dan soru düşmüştür. 

2. — Gaziantep Milletvekili Mithat San'in, 
Gaziantep Fıstık Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliğine Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
tarafından tahsis edilmiş bulunan krediye dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/182) 

•> BAŞKAN — Sayın Mithat San ? Buradalar. 
Sayın Ticaret Bakanı buradalar mı? Bakan 
bulunmadıklarına göre, soru gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

3. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'ın, 
Beden Eğitimi ve îzcilik Müdüîiüğünün Beden 
Eğitimi Genel 3Iüdürlüğü halinde birleştirilme
si hususunda' ne düşünüldüğüne dair sorusuna 
Başbakan ve kendi adına Millî Eğitim Bakanı 
Hilmi İncesulunun cevabı (6/192) 

BAŞKAN — Sayın Srddı'k Aydar buradalar 
mı efendim? Buradalar. Sayın Millî Eğitim 
Bakanı da buradalar. Soruyu okutuyorum. 

Ancak, bir hususun belirmesinde fayda var
dır. Sayın Aydar, Millî Eğitim Bakanının vere
cekleri cevatp Başbakandan alınmış cevap yeri
ne de geçeceık midir? Efendim öyle ise her hal
de Sayın Bakanın konuşmalarından sonra karar 
vereceksiniz. Şimdi soruyu okutuyorum efen
dim. 

Sayın Millet Meclisi Reisliğine *-
Aşağıda zikredilen" «oralarıma Sayın Başve

kil ve Sayın Maarif Vekilinin sözlü olarak ce

vaplandırmalarına tavassutlarınızı rica ederim. 
22 . 1 . 1962 

Bingöl Milletvekili 
Sıddık Aydar 

Fikrî ve Bedenî Eğitimin bir bütün olduğu
na inanıyoruz. Vatandaşların fikri, eğitimi en 
ehil bir şefkilde tedvir eyliyen Maarif Vekâleti 
mevcuttur. 

Başvekâlet ise şeklî de olsa Beden Eğitimi 
Umum Müdürlüğünü dinde tutmaktadır. Mal 
böyle olunca : 

1. Beden Eğitimi ve İzcilik Müdürlüğünü 
- Beden Eğitimi Uimum Müdürlüğü - haline if
rağı düşünülemez mi? 

2. Başvekâlet veya Maarif Vekâleti nezdiıı-
de bu işle ilgili kanun teklifi şekliyle olsa ön 
çalışmalar olmuş mudur? * 

3. Beden Eğitimi Umum Müdürlüğü Millî 
Eğitim Vekâletine bağlanamaz mı? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCESU

LU (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım ; Bin
göl Milletvekili Sayın Sıddık Aydar 'm sorula
rına cevaplarımı arz ediyorum. 

Gençliğimizin öğretim ve eğitim görevim 
yüklenmiş bulunan Bakanlığımız fikir eğitimi 
ile beden (eğitimi arasındaki yakın ilgi ve 
(bağıntıları göz önünde bulundurarak bu iki 
hizmetin kendi bünyesinde bir arada yürütülme
sinde çeşitli faydalar mülâhaza etmektedir. 

Bu ^bakımdan, «ion Millî Eğitim Plânlama ça
lışmaları sırasında yeni Ibir görüşle (hazırlanan 
Bakanlığımız Yönelim örgütü 'kanun taşansın 
da, halen Bakanlığımız bünyesinde bulunan 
Sağlık İdleri Genel Müdürlüğü ile, Beden Eği
timi ve İzcilik Müdürlüğü birleştirilmek sure
tiyle bir «Beden Eğitimi ve Sağlık İşleri Genel 
Müdürlüğü» ııim kuralması ve 'yukarda belirti-
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len hususların bu teşkilâtça gerçekleştirilmesi I 
düşünülmüştür. 

Bahis konusu kanun tasarısı, halen Başba
kanlığa bağlı »bulunan Beden Eğitimi Genel Mü
dürlüğünün görevlerinden Bakanlığımız faali
yet (Sahası ile ilgili olanları kapsamakta, bunun 
dışında kalan hizmetleri ise mevcut teşkilâta 
•"bırakmaktadır. 

VII. Millî Eğitim Şûrasına sunulacak olan 
Bakanlığımız Yönetim örgütü kanun tasarısı
nın tasvip gördüğü talkdirde kanunlaşması için 
gerekli işlem yapılacaktır. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Sayın Aydar. 

M. SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Muhterem 
arkadaşlarım; yüksek huzurunuza getirmiş bu
lunduğum sözlü soru, Türk Milletinin spor ha
yatini alâkadar ettiği için, ehemmiyeti nokta
sından arzu ettik ki Başbakanlığı temsil eden 
Devlet Bakanı da bulunsun ve mütalâalarını 
öğrenebileyim. Muhterem Millî Eğitim Bakanı
nın tatminkâr cevaplarına teşekkür ederim. Aynı 
noktada 'birleşiyoruz. Bizim maksadımız, Büyük I 
Türk Milletinin fikrî ve bedenî kabiliyetini tek I 
elden idare etmek, çift elden değil. Çünkü her 
ikisi de doğuştan itibaren koalisyon olarak bir
birinin mütemmimidir. Birinin *ü kategoride, I 
diğerinin bu kategoride olmasına imkân yoktur. 
Şu vekâlet fikrî eğitime, öbür vekâlet beden 
eğitimine bakacak... Bu itibarla, bunun arzu I 
edilen istikamete varmasına imkân yoktur. Okul I 
dışında kalmış bulunan Türk gençliğinin be- I 
den eğitimini organize edebilmenin imkânla- I 
rını aramak mecburiyetindeyiz. Modern Türk I 
gençliği, yoksul vaziyette kalmaktadır. Onu I 
düşünmeliyiz. «Millî» kelimesiyle tavsif edilmiş 
olan Milli Eğitim Şûrasının çalışmaları, Büyük I 
Türk Milletinin hem fikrî, hem bedenî eğiti- I 
mini istikametlendirmek vazifesiyle haşhaşadır. I 
Muhterem» Vekilin de, arzu ederdik ki, bunları I 
tetkik etmiş ve bir tasarı ' ile bizden evvel gel- I 
mis olsunlardı. Bugün Türk gençliğinin spor I 

• sahasındaki hayatı kısırdır. Gençlik bedenen ve I 
ruhen yetiştirilmek lâzımdır. Sayın Millî Eği- I 
tim Bakanının cevabı da benimkine intibak edi- I 
yor. Ben Sayın Devlet Vekilinden hassaten I 
sorumun cevaplandırılmasını istirham ediyo- I 
rum. Ve sorumun devamına da intizar etmek- I 
teyim. I 
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BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakana. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HÎLM.Î İNCE

SULU (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım; so
rumun okunmasından sonra, ben Başbakan ve 

( Millî Eğitim Bakanlığı adına cevap vereceğimi 
bir daha tekrar lüzumunu duymamıştım. Baş
bakanın görüşü Millî Eğitim Bakanlığının da 
görüşüdür. Bu bakımdan, yapılan kısmî tet
kiklerden sonra, Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünün faaliyet sahasına giren faaliyetler 
ve yine Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
faaliyetinin devam etmesinin faydalı olacağı 
sonucuna varılmıştır. Bu itibarla iş Millî Eği
tim Şûrasında tetkika tâbidir. Yaptığımız şi
fahi temasa göre, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü fonksiyonlarının ifasında mütekâmil 
hale getirilebilmesi için Devlet Bakanlığımız ta
rafından tetkikat yapılmaktadır. Zannediyorum 
ki, her iki taraf da en faydalı sonucu bulabile
cektir. 

BAŞKAN — Sayın Aybar. 
M SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Koalisyon 

malûmata teşekkür ederim, efendim. Beden Eği
timi Umum Müdürlüğünün içinde bulunduğu 
durumu birkaç cümle ile yüksek ıttılaınıza arz 
etm'e'kte fayda mülâhaza etmekteyim. 

Millî Eğitim Vekâleti, bünyesindetki spor 
kurmaylar] ve ilim otoriteleriyle Millî Eğitim 
Plânlama Kurulunu teşkil etmiş ve bu kural; 
hazırladığı bir raporu ve kanun gerekçesi ile 
2287 sayılı Kanana ek olarak Beden Eğitimi 
Genel Müdürlüğü adı altında bir dairenin ku
rulmasını ele almayı prensibe bağlamıştır. 

Bu isabetli teşebbüsü Türk gençliği adına 
hürmetle selâmlarım. 3530 sayılı Beden Terbi
yesi Kanunu, mükellef ve amatör bir ruhla 1938 
yılında mer'i «olmuş ve bu kanunun ışığı altın
da Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 4 yıl 
yani, 1942 yılma kadar Başvekâlete 'bağlı ola
rak vazife görmüştür. 

Vatandaşın fiziki ve moral kabiliyetini ulu
sal amaca göre jimnastik, millî spor, oyun ve 
sportif oyunlarla hedefliyen 8530 sayılı Kanun 
ve .Belden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1942 
den 19G0 in ilk aylarına kadar yani 18- yıl tek
rar Millî Eğitim Vekâletine bağlı olarak ülke
mizde sporun amatör 'gençliğe ve vatandaşa 
âzami faydalarını ışıklamıştır. 

İhtilâl öncesi, bu teşkilât 1960 yılında tek
rar Başvekâlete bağlandı. Sistematik olmamak-
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la beraber kısa ve uzun zaman aralıkları ile iki 
vekâlet arasında paslaşılan 'bu umum müdür
lük hakiki spor hüviyetini maalesef bulama
maktadır. 

Sayın arkadaşlarım, Krieck, eğitim olayını, 
tahlil ederken şöyle demekten kendisini alamı
yor : Cemiyet cemiyeti eğitir. Cemiyet fertleri
ni eğitir fertler, birbirlerini eğitir fertler, ce
miyeti eğitir, fert ve cemiyet kendi kendini eği
tir, ve fakat Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
şu amatör gençliğin spor ve eğitimini ve va
tandaşın fizik ve moral kabiliyetini Meclisin 
muhterem azaları, spor sağlığı - teknik esaslar 
terbiye ve teşkilât - Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü 'bünyesindeki «bil ellere devredil-
medikçe cemiyetin gayesi malûldür. Bu teşki
lâta bir de siyasi istikamet vermek yani sporcu 
siyasete karıştırmak gaye ile 'bağdaşılamaz. 

Amatör - öğretmen ve ehil idareciden plân
sız tesis veya tesisten mahrum bir teşkilâttan 
ne beklenir? 3530 sayılı Kanun antidemokratik 
maddeleriyle ciddî bir ihtiyarlık içindedir. De
ğişmeli bu kanun; Spor Şûrası -Yüksek Mec
lis Merkez Teşkilâtı, ilmî ve idari mulhtariyete 
sahip akademi unsurlarını sinesine cemeden 
bir organ 'haline gelmelidir. Demokrasiyi ikti-
sa'betmiş memleketlerde: 

Federasyonlar seçimle iş başına gelir... Biz
de ise tâyinle oluyor. Bu durum antidemokratik 
ve keyfî bir tasarruftur. Federasyonların se
çimle iş başına gelmeleri prensibe bağlanmalı
dır. Her haliyle plân -program - sistem ve de-. 
vamlı fikrî ve bedeni eğitim 'olmadıkça cemi
yetin öz uzvu olan insan gelişemez. Beden Ter
biyesi Umum Müdürlüğünün en kısa zamanda 
Millî Eğitim Bakanlığına devrinde amatör bü
yük Türk gençliği için savılmıyacak kadar fay
da vardır. Başvekâlete ilişkin Devlet Vekâleti
nin umum müdürlük kadrosunu doldurmak için 
bu formül düşünülmüş ise mezkûr umum mü
dürlüğün bu durumdan kutarüması bir zaru
rettir. 

Milletin müşterek sesi olan basınımıza cid
den teşekkür etmek lâzım. Basında yapılan 
uyarmalar (ki, tenkid, temenni ve teklifleri go-
remiyenler) artık uyanmalıdırlar. Millî sporu
muz olan güreş dattıi elden gidiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, fikrî ve bedeni 
eğitim bir bütündür. Bu tabiî netice iç içe gir
miş v« parçalanmaz bir koalisyon sistemidir, 

Spor hayatında muvaffak olmanın sırrı nedir, 
bilir misiniz? Yüz binlerce amatör genci sayısı 
30 u ğeçmiyen ve birer ticaret müesseseleri 
olan profesyonel kulüplere feda etmiyelim. Sa
yın Velkâlet ve Umum müdürlüğü uyaralbildim 
ise bahtiyarım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
ı 

4. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Lozan Andlaşması ile millî hudutlarımız dışın
da kalan araziye dair sorusuna Dışişleri Bakanı 
Selim Sarper'in sözlü cevabı (6/195) 

BAŞKAN — Soru sahibi... Burada. Dışişleri 
Bakam?... Burada. Soruyu okutuyorum, 

25 . 1 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı bulunan suallerime Sayın Ha
riciye Vekilinin şifahen cevap vermesini rica 
ederim. 

Mardin Milletvekili 
Talât Oğuz 

1. 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Andlaş
ması ile millî hudutlar dışında kalan Türklere ait 
araziler mevcut mudur? Mevcutsa bu araziler 
hangi yabancı devletlerin sınırları dahilindedir? 

2. Millî hudutlar dışında kalan bu kabîl ara
zilerden istifade, bunların işletilmesi hakkında 
toprakların bulunduğu hükümetlerle mukabeleyi 
bilmisil esasına müstenid bir anlaşma yapılmış 
mıdır? 

3. Mevzu bahis araziler hakkında mülk sa
hipleri tarafından vekâletinize her hangi bir mü
racaat yapılmış mıdır? Bu müracaatlerin sayıları 
kaçtır? Müracaatler ne gibi bir işleme tâbi tutul
muş ve hangi safhaya getirilmiştir? 

4. Bu kabîl arazilerin tasfiyesi ve hak sahip
lerine bedellerinin verilmesinin temini ve istifa
delerine terk edilmesi hakkında Devletler Huku
ku muvacehesinde ne gibi bir tedbirin ittihazı ci
hetine gidilmesi teemmül edilmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı. 
DIŞİŞLERİ BAKANI SELİM SARPER (İs

tanbul) — Muhterem arkadaşlarım, Mardin Mil
letvekili Sayın Talât Oğuz'un, «Millî hudutları
mız haricinde kalan Türk malları, emlâk ve ara
zileri hakkındaki suallerini cevaplandırmaya ça-
lışacağım : 

Bu mallardan ve emlâkten tasfiyeye tâbi bir 
anlaşmaya bağlı olan .yerler vardır. MeselA Yu-
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goSlavya'daki Türk emlâki. Millileştirilen bu I 
Türk emlâki, hak ve menfaatlerin yekûnu, 13 
Temmuz 1956 tarihinde imzalanan bir anlaşma 
ile ve bu hak ve menfaatlerimize karşılık olmak 
üzere 3 milyon 750 bin dolar verilecektir. Bu mik
tar 8 senede ve müsavi taksitlerle verilecektir. Bu 
anlaşmanın formalite kısımları tamamen halledil
miştir. Meriyete konulacaktır. Halen anlaşma 
şartlarına göre tanzimi hususunda bir komisyo
nun kurulması Bakanlar Kurulunca karar altına 
alınmış bulunmaktadır. Bu komisyon, Maliye Ba
kanının Başkanlığında, Dışişleri Bakanlığı, Ti
caret Bakanlığının ve Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün birer temsilcisinden terekkübede-
cektir, bundan böyle, arz ettiğim gibi, Maliye Ba
kanlığı iştigal sahasına intikali gerekmektedir. 
Bu hususta lüzumlu muamelelere başlanmıştır. 

îs/titraden şunu da arz edeyim ki, bu mevzuda 
yedi binden fazla dosya vücuda getirilmiş ve bu 
dosyalar birer komisyon tarafından tetkik edile
cek ve tasfiye yoluna gidilecektir. 

Bu tasnife giren Yunanistan'da da Türk em
lâki vardır. 

Lozan Muaihedenamesi ile derpiş edilmiş olan 
mübadele neticesi meydana gelen emlâk mesele
leri her ne kadar 10 Haziran 1930 tarihli Ankara 
Mukavelenamesi ile tasfiye edilmiş ise de halen 
anlaşmazlık mevzuunu teşkil eden ve Yunan
istan'ın muhtelif bölgeleri ile Oniki Ada'da bu-
lunan bâzı mallar hakkında bâzı vatandaşlarımı
zın Bakanlığımıza müracaatleri devam etmekte
dir. " 

iSoru sahibi arkadaşımız ibu müracaatlerin 
adedi hakkında bir sual sormaktadır. Maalesef şu 
anda bu müracaatlerin her birini aded olarak arz 
edebilecek vaziyette değilim. Konu ile ilgili ola
rak, Yunan Bakanları nezdinde gerekli teşebbüs
lerde bulunulmuşsa da, Yunanlıların Türkiye'de 
bulunan malları dolayısiyle bâzı talepleri olduğu
nu ileri sürmüşler ve hu hususta müzakere başla
masını istemişlerdir. Memleketimizdeki Yunan 
mallarının tesbiti ve bu husustaki mütalâaları so
rulmuştur. Tetkikatın neticesine ıgöre icabı yapı
lacaktır. 

IBir kere kendi haklarımız ve emlâkimizle on
ların hak ve emlâklerinin 'gerek aded, gerekse kıy
met bakımından bir mukayesesini yapabilecek bir 
vaziyete gelmek istiyoruz. e-

Arkadaşlar; tasfiyesi bir anlaşmaya tâbi tu- I 
tulmıyan mallar da vardır, | 
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Yukarda arz etmiş olduğum ve tasfiyesi an

laşmaya bağlı bulunan inallar, Yunanistan ve Yu
goslavya'da vardır. Bu* şekilde olmıyan yani an
laşmaya tâbi olmıyan mallarımız da'vardır. Mese
lâ Bulgaristan'dakiler böyledir. Oradan gelen ırk
daşlarımızın orada bıraktıkları mallar da mühim 
ıbir* yekûn tutmaktadır. Bulgaristan'daki rejimin 
icabı, büyük kısmı 1948 Kanunu ile millîleştiril-
miştir. Aynı kanunla, bu malların ıbedellerinin 
Devlet tahvilleri olarak vatandaşlara verilmesi 
gerekmekte ise de, alınacak malların tahvilâtının 
basılmasına dahi geçilmemiştir. Bulgar Hükümeti 
tarafından hak sahipleri, mallarının tasfiyesine 
ora makamları tarafından mâni olunduğu gibi, 
ıbedellerinin de her hangi bir şekilde transferine 
yanaşmamaktadırlar. 

Halihazır durum muvacehesinde yapılabile
cek teşebbüslerin hiçbir fayda sağlıyamıyacağı 
göz önüne alınarak memleketimizdeki Bulgar 
mallarına, 1062 sayılı Kanuna dayanılarak, tak
yidat konmuştur. 

Şu ciheti de tebarüz ettirmek lâzımdır ki; bu 
1062 sayılı Kanunla takyidat korken onların 
ıbizim memleketimizdeki mallarının değeri ile 
bizim oradaki malların değeri .karşılaştırıldığı 
zaman, bu nevi takyidattan, hattâ bu malların 
tasfiyesinden bizimkiler kârlı çıkacaklarsa bu 
yola gitmekte büyük bir fayda mülâhaza edile-
miyeceği tabiîdir. Bunun karşısında Hariciye Ve
kâletinizin bigâne kaldığını bir an için hatıra ge
tirmemenizi rica ederim. Fakat herşeyin bir hu
dudu vardır. Bu hudutlar dâhilinde gayretleri
mizi sarf etmekte berdevamız. 

Bundan başka, Bulgaristan hariç, Komünist 
blokuna dâhil başka memleketlerle yine anlaş
maya tâbi olmıyan bir sınıf mahallerde, (meselâ 
Romanya'daki Türk mallan konusunda Romen 
Hükümetiyle) müzakereye girişilmiştir. Fakat 
henüa kesin bir sonuç alınmamıştır. 

Diğer komünist memleketlerde de millîleş
tirme kanunları ile Türk vatandaşlarının mal
larına el konulmuştur. Aricaik, bu kategori mal
lar büyük bir yekûna baliğ olmamakla beraber 
Türk mallarına karşı takyidat -koymuş bulunan 
memleketler vatandaşlarına aîdolup memleketi
mizde bulunan mallar için de 1062 sayılı Ka
nun hükümlerine uygun olarak lüzumlu tedbir
ler alınmış bulunmaktadır 
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Simidi, mühim, bir konu, Suriye'deki Türk 

emlâki, sanıyorum ki, bu sorunun başlıca sebep
lerinden, hedeflerinden birisi de budur. 

Suriye'deki Türk mallarına «karşı alınmış 
olan tedbirlere mukabil 1.939 - 1942 - 1957 yılla
rında gene 1062 sayılı Kanuna göre hazırlanmış 
3 Bakanlar Kurulu karariyle takyidat alınmış
tır. 

Vatandaşlarımıza aidolup Suriye'de kâin 
emlâk ve arazi ile Türkiye'de kâin Suriyelilere 
ıaift emlâk meselelerinin karşılıklı olarak halli 
Hükümetimizce arzu edilmektedir. Bu konuda 
ikili Hükümetle henüz müzakerata başlanılmış
tır. 

Yalnız hemen şurasını tebarüz ettireyim ki ; 
Suriye'de ikinci ihtilâl olalı henüz az bir vakit 
geçmiştir. Bu işin geciktirilmeden yaptırılma
sını sağlıyacak durumda değiliz. 

Diğer taraftan Suriye'de neşredilen 161 sa
yılı Kanun karşısında vatandaşlarımızın tâbi 
olacakları muameleye mukabele bilmisil olmak 
üzere alınacak tedbirler Vekâletimizin de için
de bulunduğu Bakanlıklar 'arası bir komisyonda 
tezekkür edilmiştir. Bu 161 sayılı Kanunun tat-
Mkatı ve «alman idari tedbirler sebebiyle zarar 
«gören vatandaşlarımızın hukukunu korumak için 
ıgene elimizde yegâne imkân olan 1062 «ayılı 
Kanuna göre Bakanlar Kurulunun lüzumlu ted-
binleri almasını teminen mesele Bakanlıklar arası 
Komisyonda kararlaştırılıp bu husustaki Ba
kanlar Kurulu kararı çıkarılmış bulunmaktadır. 

Bunlardan başka Lübnan'la aramızda mu 
allak bir mesele vardır. Karşılıklı olarak her 
iki memleket de Türklere ve Lübnanlılara ait 
emlâk bulunmaıktadır. Lübnan'da Türk malla
rına konulmuş bulunan takyidat karşısında m°m-
leketimizdeki Lübnan mallarına da yine 1062 
sayılı Kanun gereğince takyidat konulmuştur. 
ÛBahis konusu malların idaresi, satış muamele
lerinin tanzimi ve bu hususta mevzu idari tedbir 
ve takyitlerin) tezekkürü için ilgili Hükümetler 
arasında müzakereler açılması Lübnan Hükü
metince arzu edilmiş ve bu arzu Hükümetimizce 
de iyi telâkki edilmiştir. Böylece, iki Hükümet, 
'aralarında meseleyi müzakere ile halletmek arzu
sunu izhar etmişlerdir. 

Şimdi burada kalan bir nokta var; bunu da 
istitraden arz edeyim : Ancak bu konuda Lüb
nan'a kaçmış bulunan Ermenilerin Lübnan va
tandaşlığını iktisabetmeden oy ve] memleketi-
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mizde sahiboldukları mallar üzerinde de talep
lerde bulunması meselesinin bir an evvel halli 
bizim için bir pürüz teşkil etmekte, bu mesele
nin halli için ne çareler aranmaktadır. Bu müna
sebetle müsaade buyurursanız ve vaktinizi al
mıyorsam Mısır Vakıflarından da bahsetmek is
terim. 

1952 senesinde Mısır Hükümetince ısdar olu
nan 180 sayılı Kanunla Mısır'da kâin bilûmum 
vakıfların hukuki karakterlerini kaybederek 
hak sahiplerine tazminat ödemek suretiyle tas
fiyesi derpiş olunmuştur. Bu 1952 senesinde ce
reyan etti. v 

Şimdi 1958 senesinde neşredilen 122 sayılı 
Kanunla bahis konusu tasfiyenin Mısır Evkaf 
Nezaretince yapılması ve hak sahiplerinin ispa
tı vücut ederek muamelelerini ikmal suretiyle 
haklarını talebeylemeleri usulü vaz'edilmiştir. 
Sonra neşredilen 55 - 56 sayılı kanunlara istina
den işleri takibetmek üzere ilgili vatandaşları
mız Mısır'a gitmişler ve adı geçen Mısır Evkaf 
Nezaretine müracaatlerini tescil ettirmişlerdir. 
Yurt dışına çıkmak hususunda, memleketimiz
de mevcudolan takyidat muvacehesinde, duru
mun nezaketi nazarı itibara alınarak, gerekli ko
laylıkların gösterilmesi için emniyet ve kambiyo 
makamları riezdinde Bakanlığımızca gerekli te
şebbüsler yapılmıştır. Bu da muvaffakiyetle ne
ticelenmiş, arazi ve hak sahipleri Mısır'a gitmiş
lerdir. Bu şekilde haklarını takip için Mısır'a 
giden vatandaşlarımızın adedi 2 100 civarında
dır. Bunlardan bin kaçlar vatandaşımızın hak
ları sabidolmuştur. Yani, 2 100 müracaatçıdan 
aşağı - yukaıı yarısının hakları Mısır Evkaf Ne
zaretince kabul ve teslim edilmiştir. 

Şimdi Mısır'la ilgili bir konu daha var : Bu 
son zamanlarda, yakında, yabancıların Mısır'
daki ziraate salih arazilerinin millileştirilmesi 
hususunda yeni bir kanun hazırlamakta olduğu 
haber alınmıştır. 

Arkadaşlar; bu kanun, istisnasız olarak bü
tün yabancı arazi sahiplerini şümulü içine al
maktadır. Yani bütün yabancıları istihdaf eden 
bir kanundur İ>u kanun. Bu, beynelmilel diye 
tavsif edeceğim ihtilâfı gazetelerden takibetmiş-
sinizdir. Mısır'la aramızda siyasi münasebetle
rin kesilmesi dolayısiyle vatandaşların hakları
nı korumayı deruhte etmiş bulunan îsviçre Hü
kümetinin Kahire Temsilcisi nezdindeki bizim 
Bern Büyükelçimiz bu hususta bir teşebbüs yap-
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mışlardır. Bu teşebbüsün neticesine dair henüz 
arzı malûmat edecek vaziyette değilim, gayet 
yeni bir teşebbüstür. 

Bu mevzuda mâruzâtım bundan ibaret. An
cak çok temenni ediyorum, arkadaşımızın emir
lerini yerine getirecek geniş mâruzâtta bulun
muş olayım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim; Muh

terem Vekilin geniş izahlarına teşekkür eder 
hepinizi hürmetle selâmlarım. Mevzu umumiyet
le . Suriye'deki arazilere taallûk ettiği ve Suri
ye'deki araziler hakkında bende vesika olduğu 
için bu mevzu üzerinde birkaç dakikalık zama
nınızı.alacağım. 

Arkadaşlar; vaktiyle bütün dünyaya hâkim 
olan Osmanlı İmparatorluğu 1914 -1918 Birinci 
Cihan Harhmden sonra rmuhtelif arazileri mil
lî hudutlar dışında kalmış ve ancak, 767 bin ki
lometre karelik bir arazi içine hudutları inhi
sar, etmişti Birinci Cihan Harbinden sonra müt
tefik devletlerle imzalanan 27 Temmuz 1923 Lo
zan Ândlaşması hükümlerine ve bu Anlaşmanın 
65 nci maddesine göre millî hudutlar dışında ka
lan Türk'lere ait arazilerin hukuki neticeleri bu
na mütaallik tasfiye hükümleriyle 3 ay içinde 
tasfiye edilir, hükmünü muhtevi bulunmakta
dır. Ve yine, 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan And-
laşmasınm 65 nci maddesine göre Türkiye'de * 
toprakları bulunan yabancıların, 3 ay içinde bu 
mallarının tasfiye edilmesini âmir bulunmakta
dır. Aradan 35 - 40 yıl geçmesine rağmen, tas
fiye muamelesi yapılamamıştır. 

Sayın Dışişleri Bakanından Türkiye'de ika
met edip de Suriye'de arazileri bulunan şahısla
rın müracaatlerinin sayısı nedir ve hangi safha
ya getirilmiştir hususundaki sualimi Sayın 
Bakan cevapsız bıraktılar, buna benim konuş
mam bittikten sonra cevap vermelerini rica edi
yorum., 

Muhterem arkadaşlarım, Suriye topraklan 
dâhilinde yalnız bir ailenin, Nusaybin'de oturan 
bir ailenin 20 bin dönüm arazisi vardır. Bu ai
leye ait tapu kayıtların da yedimdedir. Şimdi
ki halde bu araziler Suriye Hükümetinin toprak
ları dahilindedir. 

Yine muhterem arkadaşlarım, Telsikan, Al-
yar, Sancak gibi köylerde birçok topraklar yine 
Suriye toprakları dâhilinde bulunmaktadır. 

Suriye'deki bu gibi toprakların miktarı 200 -
300 bin dönüm civarında bulunmaktadır. Bu dö
nümlerin miktarı karşısında Hariciyemizin 24 
Temmuz 1923 Lozan Andlaşraasmdan bu 
yana bu arazilerin tasfiyesi ve hak sa
hiplerine verilmesi için gerekli tedbirleri alma
ları icabederdi. Yine Suriye Hükümetinin top
rakları içinde Urfa'ya bağlı Rakka kazasında 
Türk'lere ait araziler vardır. Devletler Hukuku 
karşısında, Nasır Rejimi Mısır'da kurujur ku
rulmaz biz ilk olarak Mısır'ı tanıdık. Fakat bu
nun akabinde bu malların tasfiyesi için gerekli 
alâkayı göstermemesine rağmen Türkiye'de ika
met eden şahıslar Suriye Hükümetinin Rakka 
kazasına vesika ibraz ettikleri halde hâlâ bu mal
ların tasfiyesi yapılmamıştır. Ve yine Suriye 
Hükümeti Mısır rejiminden ayrıldıktan sonra 
kendisini tanıdığımız halde, bu mallar tasfiye 
edilmemiştir. 

Sayın Dışişleri Bakanımızdan istirhamım, bil
hassa Suriye'de bulunan araziler meselesi üzerin
de hassasiyetle durmaları ve bir an evvel, Lo
zan Anlaşmasının gerektirdiği durumun yerine 
getirilmesidir. Ve bu malların hak sahiplerine 
verilmesini istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI SELÎM SARPER 

(İstanbul) — Efendim, arkadaşımız tenkid ve 
temennilerinde yerden göğe kadar haklıdırlar. 
Bunları inkâr etmiye de imkân yoktur. Ba
kanlığım da bu fikre tamamen iştirak etmekte
dir. Yalnız şunu söylemeye lüzum bile görmü
yorum. Bu 40 senelik müşkülâtta mesuliyet 
nâçiz arkadaşınızın değildir. Ben Bakan olalı 
mevzu ile ancak 1,5 senedir uğraşmaktayım. 
Fakat geçmiş bütün hükümetleri de müdafaa 
etmek mecburiyetindeyim. Filhakika, arkadaşı
mızın da zikrettiği gibi, Lozan Muahedesi hü
kümleri gereğince muayyen bir müddet zarfın
da bu arazilerin tasfiyesi icabederdi. Ancak 
bu Devletin hüviyeti mütemadiyen istihalelere 
tâbi olmuş ve değişmiştir. Filhakika Hukuku 
Düvel gereğince devletlerin obligasyonlarında 
bir devamlılık vardır. Ve o Devletin de bu ve
raset kaidelerine göre ondan evvelki taahhütle
rini yerine getirmek zarureti vardır. Fakat her 
ne olursa olsun Birinci Cihan Harbinden sonra 
bizden ayrılan Suriye topraklan bir müddet 
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Fransa mandası altında kaldı, ondan sonra is- I 
tiklâllerine kavuştular. Daha sonra Mısır'la bir
leştiler ve. şimdi tekrar istiklâllerine kavuşmuş 
bulunuyorlar. Bütün bu istihaleler boyunca dev
letlerin hükümetleri değişmiş, politikaları de
ğişmiş ve bu meseleleri bizimle beraber konuş
maya başlamış olan devletler değişmiştir. Do-
layısiyle meseleleri mütemadiyen yeniden ele 
almak lâzımgelmiştir. 

Fakat işin daima peşinde bulunuyoruz. Bu
nu intacetmek hususundaki gayretlerimizde hiç
bir tekâsül göstermiyoruz. Arzı hürmet ederim. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim, Sayın 

Bakanı rahatsız ettiğim için özür dilerim. 
Arkadaşlar, devletlerarası hukukta, Lâtince 

tabiriyle (Pakta sun servanda) yani ahde vefa 
kaidesine- göre, 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan 
Andlaşmasmm 65 nci maddesi devletlere bir 
vecibe yüklemiştir. Benim iddiam, aradan 35 -
40 yıl geçmiş olmasına rağmen Suriye Hükü
metiyle de her hangi bir müsmir netice alına
cak şekilde aramızda bir temas, bir konuşma 
yapılmamıştır. Hak sahipleri tarafından mü- | 
racaat sayısı Dışişleri Bakanlığında pek çoktur I 
ve bunların ne safhaya getirildiğini Sayın Ba
kan lütfetmediler. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın ikinci oylanmasına (282) arkadaş katılmış, 
neticede (276) kabul, (2) ret, (4) çekinser rey 
çıkmıştır. Böylfeee kanun tasarısı Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

5. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
Doğu'daki açlık ve hayvan yemi sıkıntısına 
karsı ne gibi tedbirler alındığına dair Devlet 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/197) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yok.. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından soru 
düşmüştür. 
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6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

İstanbul'da asayişi bozan olayların önlenmesi 
bakımından ne gibi tedbirler alındığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Burada. 
içişleri Bakanı? Yok. İçişleri Bakanı bulunma
dığından soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

7. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'ın, iktisadi gelişmemiz için F. A. O. Teş
kilâtı tarafından yapılan yardımdan faydala
nılıp faydalanılmıyacağına ve Doğu illerindeki 
gıda azlığının doğuracağı neticeler üzerinde 
ilmî cepheden tetkik yoluna gidilip gidilmedi
ğine dair Devlet, Sağlık ve Sosyal ve Tarım 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/200) 

I BAŞKAN — Soru sahibi buada mı? Burada. 
Devlet, Sağlık ve Tarım Bakanları? Bunlar 
bulunmadığından soru gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

8. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün, resmî 
ve hususi teşekkül ve şahıslardan alacağı olup 

i olmadığına dair Ticaret Bakanından sözlü soru-
V su (6/201) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yok. 
Soru sahibi bulunmadığından soru »bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

9. — Sakarya Milletvekili 31uslihittin Gü- • 
rer'in, Gençlik - Spor ve Halk Eğitimi Bakan
lığı kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/202) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yok. 
Soru sahibi bulunmadığından soru bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

Gündemde görüşülecek başkaca bir işimiz 
bulunmadığı için 9.2.1962 Cuma günü saat 
15 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

I Kapanma saati : 16,55 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo
ğan'ın, Diyarbakır'da, zaman zaman ölümle ne
ticelenen tren kazalarını önlemek bakımından, 
şehir içerisinde bulunan demiryollarında emniyet 
tedbiri ile birlikte geçişi de sağlıyacak bir yeraltı 
peronu veya yerüstü asma köprünün inşası husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna Ulaştır 
ma Bakanı Cahit Akyar'ın yazılı cevabı (7/23) 

25 . 12 . 1961 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygı ile rica ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Hilmi Güldoğan 

Soru : 
Devlet Demiryolları Diyarbakır Gar binası, 

şehir ile şehrin bir mahallesi olan Bağlar semti 
orta noktasına yakın bir yerde bulunmaktadır. 
Şehirden bağlara ve bağlardan şehire gidip ge
len halk umumiyetle demiryolu hatlarından geç
mektedir. Her hangi bir emniyet tedbiri olmıyan 
ive tahsis olunmuş bir geçiş noktası bulunmıyan 
ibu sahada geçiş sırasında, katarlara çarpmak ve
ya vagonların altında kalmak suretiyle zaman 
zaman Ölümle neticelenen kazalar vukubul-
maktadır. Bu tehlikeleri bertaraf etmenin ça
resi, telörgü ile yapılacak emniyet tedbiriyle bir
likte geçişi sağlıyacak bir yeraltı peronu veya yer 
üstü asma köprüsünün inşası olsa gerektir. 

Bu konuda ne düşünüldüğünün ve bir teşeb
büse (geçilip geçilmediğinin izahını rica ederim. 

T. O. 
Münakalât Vekâleti 3 . 2 . 1962 
Karayolları Ulaştırma 

Dairesi Bşk. 
Dosya No: 11-2 

Kayıt No: 114/850 

özet : Diyarbakır Milletvekili 
Sayın Hilmi Güldoğan'ın öner
gesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 .1 .1962 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunl'ar Müdürlüğü 7/23 - 574 - 2683 sayılı ya
zınız. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Hilmi Güldo
ğan tarafından; Diyarbakır istasyonunun; şehir 
ile şehrin bir mahallesi olan Bağlar semti orta 
noktasına yakın bir yerde bulunması ve halkın 
demiryolundan emniyetle geçmesini temin edecek 
ıbir tesisin bu mahalde mevcudolmaması dolayı-
siyle, zaman zaman vukuıbulan kazaların önlen
mesi bakımından alınması gereken koruma ted
birleri konusunda; Yüksek Başkanlığınıza tevdi 
edilmiş bulunan, önerge ile ilgili cevap ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Cahit Akyar 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Hilmi Güldoğan'ın 
Diyarbakır istasyonunda üst veya alt geçidin 
tesisi hakkında verdiği yazılı önergeye cevap. 

Diyarbakır istasyonu; şehir ile şehrin bir ma
hallesi olan Bağlar semtinin orta noktasına ya
kın bir mahalde bulunmaktadır. 

Bağlar semti tâbir olunan mahalle, şehrin plâ 
nma aykırı olarak aksi istikamette gelişmiş gece
kondulardan müteşekkil bir semttir. 

Halk, istasyonun mihverinden 500 - 700 met
re mesafelerde iki hemzemin geçit bulunmasına 
rağmen, kestirmeden gitmeyi tercih ettiğinden, 
demiryolundan geçmektedir. 

Bu mahzurun önlenmesi, hemzemin geçitlere 
ıkadar ihata duvarları çekmek suretiyle mümkün 
görülmektedir. 

Yaptırılan keşfe göre hu duvarların, inşaatı
nın 200 000 liraya mal olacağı anlaşılmaktadır. 

TCDD nin bugünkü malî durumu böyle bir 
yatırım yapmaya müsait bulunmamaktadır. Bu
nunla beraber gerekli malzeme belediye tarafın
dan temin edildiği takdirde işçi ve teknik bakım
dan TCDD ce her türlü yardım yapılarak ihata 
duvarının inşası veya telörgünün çekilmesi müm 
kün olacak ve bu suretle halka geçiş emniyeti sağ
lanabilecektir. 

Müşterek mesuliyeti gerektiren emniyet tedbi
rinin elbirliği ile alınması yerinde görülmektedir. 

2. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
Çankırı'daki geniş kaya tuzu yataklarının daha 
büyük bir işletme haline getirilerek geniş çapta 
tuz istihsalinin düşünülüp düşünülmediğine ve 
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elde edilecek tuzun yabancı piyasalara ihracı ko- I 
nusunda bir tetkik yapılıp yapılmadığına dair 
sorusuna Gümrük ve Tekel Bakanı Şevket Bulad-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/47) 

15 Ocak 1962 
iMillet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Tekel 
(Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Nurettin Ok 

Çankırı ilinin en mebzul ve tabiî serveti telâk
ki edilebilecek geniş kaya tuzu yataklarının bu
günkü işletme hali dışında daha büyük bir işlet 
me haline getirilmesi ve bu haliyle geniş çapta bir 
tuz istihsali yapmak düşünülmekte midir? 

Geniş tuz yataklarından fennî ve modern 
usullerle elde edilecek tuzun yabancı piyasalara 
ihracı konusunda bir temas ve tetkik yapılmış mı
dır? 

T. O. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 3.2.1962 
Tetkik ve Murakabe Heyeti 

Reisliği 
Sayı : 691 

Konu : Çankırı Milletvekili Nu
rettin Ok'un yazılı soru öner- I 
gesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü, 

19.1.1962 tarihinde alman, 7/47/873 - 3658 sa
yılı yazıları. 

Çankırı'daki geniş kaya tuzu yataklarının da
ha büyük bir işletme haline getirilerek geniş çap
ta tuz istihsalinin düşünülüp düşünülmediğine 
ve elde edilecek tuzun yabancı piyasalara ihracı 
konusunda bir tetkik yapılıp yapılmadığına dair 
Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un yazılı soru 
önergesine ait cevap ilişikte takdim edilmiştir. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. I 
Gümrük ve Tekel Bakanı I 

. Şevket Buladoğlu 

Çankırı 'dakî geniş ''kaya tuzu yataklarının 
daha büyük bir işletme haline getirilerek geniş 
çapta tuz istihsalinin düşünülüp düşünülmedi
ğine ve elde edilecek tuzun yabancı piyasalara ih- | 

7.2.1962 0 : 1 
racı konusunda bir tetkik yapılıp yapılmadığı
na dair Çankırı Milletvekili Nurettin Ok tara
fından verilmiş bulunan 15 Ocak 1962 tarihli 
yazılı soru önergesine cevabımız aşağı'da belir
tilmiş bulunmaktadır. 

Çankırı vo bu arada Ankara ve Kırşehir Vi
lâyetlerinde mevcut kaya tuzlalarından daha ge
niş ve rantabl bir şekilde istifade edilebilmesini 
teminen bu tuzlaların rezervlerinin tâyini ve ye
ni işletme sisteminin kurulması maksadiyle Te
kel Genel Müdürlüğünce Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsü Genel Müdürlüğüne gereken etüt 
ve sondajların yaptırılmasına tevessül edilmiş 
ve bu iş için mezkûr Enstitüye 10 000 Türk Li
rası verilmiş bulunmaktadır. 

ihracat mevzuuna gelince; 1961 yılı içinde, 
bir Amerikan firması mümessilinin vâki müra
caatı üzerine mevzu Tekel İdaresince etüt edil
miş ve bu arada Londra ve Newyork Ticaret 
Müşavirliklerimizden mezkûr memleketlerin ka
ya tuzu ithal miktarları ve FOB. ithal fiyatları 
mevzuunda malûmat talebedilmiştîr. 

Alınan bilgilere göre ingiltere kış esnasında 
karayollannda dona mâni olmak üzere hu nevi 
tuzdan, Almanya 'dan mubayaada bulunmakta 
olup ingiliz limanı teslimi alış fiyatı 80,64 Türk 
Lirasıdır. 

Bu nevi tuzun en büyük müstehliki olan ve 
yılda 2 400 000 ton kullanan Birleşik Ameri
ka'ya gelince, alınan malûmata göre Şikago tes
limi en son mubayaalar 8,60 dolar (77,40 Türk 
Lirası), Birleşik Amerika'nın Şarkına isabet 
eden şehirler için 11.28 dolar (101,52 Türk Li
rası) üzerinden yapılmıştır. 

Memleketimiz tuzlarının ihracı imkânlarına 
gelince. 

Çankırı kaya tuzunun beher tonunun hali
hazır maliyeti Tuzlamda 58,63 Türk Lirası olup 
işletmenin tevsii ve daha rantabl bir şekilde ça-
lıştırılmasiyle bu maliyetin yarıya kadar düşü
rülmesi bir an için düşünülse dahi en yakın 
ihraç limanı Zonguldak'a 357 kilometrelik mesa
fede olan bu Tuzla'dan mezkûr limana nakliye 
tonda 60 Türk Lirasını bulacak ve limanda va
pura tahmil masraflariyle birlikte FOB. Zon
guldak fiyatımız bu şekilde 100* Türk Lirasına 
baliğ olacaktır. Zonguldak - Londra nakliyesi 
hakkında katî malûmat elde edilemememde be
her takriben 70 şilin olarak hesabedilirse C. F. 
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Londra fiyatımız bu şekilde 190 Türk Lirasını 
bulacaktır ki bu fiyat üzerinden ihracat yapıl
masına bittabi imkân olamıyacaktır. 

Şevket Buladoğlu 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

3» — Çanakkale Milletvekili Refet S ezgin'-
in, Biga ilçesi PTT binası ve lojman inşaatına 
ne zaman başlanacağına dair sorusuna Ulaştırma 
Bakanı Cahit Akyar'ın yazılı cevabı (7/49) 

17 . 1 , 1962 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavas
sut buyurulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
Refet Sezgin 

Çok âcil ve katî zarureti hasebiyle Biga il
çesinde, arsası satmalınarak, 1960 yılı Nisan 
ayında ihaleye çıkarılan ve mütaahhidine ihale 
olunduğu halde 27 Mayıs 1960 tarihinden son
ra durdurulan PTT binası ve lojmanı inşaatı
nın yeniden ihaleye çıkarılarak ne zaman inşa
atına başlanacağı. 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 

Millet Meclisi Başkanlığına 
19 . 1 . 1962 tarih ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/49 880-3664 sayılı yazıla
rı karşılığı. 

Çanakkale Milletvekili Sayın Refet Sezgin 
tarafından verilen, Biga PTT binası ve lojma
nına dair yazılı soru önergesi incelendi. 

Biga PTT merkezinin halen kira ile işgal et
mekte olduğu binanın evvelce servislere elveriş
li bulunmaması dolayısiyle, Balıkesir PTT Böl
ge Başmüdürlüğü tarafından 1953 yılında mer
kezin idarece yapılacak yeni bir binaya nakli 
teklif edilmişse de bütçe durumu itibariyle bu
na imkân bulunamıyarâk kira ile daha elverişli 
başka bir binaya nakil hususu incelenmiştir. 

Bilâhara, lojmanın servisler kısmına ithali 
suretiyle merkez daha elverişli bir duruma ifrağ 
edilmiştir. 

Bununla beraber merkezin daha rasyonel ça
lışmasını teminen satınahnmış arsa üzerine bir 
bina inşası 1960 yılı iş programına alınmış ve 
yılı içinde ihale edilmişse de yatırımların terk 
veya tehiri hakkındaki 1 , 9 . 1960 tarih ve 72 
sayılı Kanun ve onun tatbikatı ile ilgili 5/325 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince muka
velesi henüz yapılmış iken, sarfınazar edilmiştir. 

PTT Genel Müdürlüğünün bugünkü malî 
durumu muvacehesinde ancak,zaruri telekomü
nikasyon tesisleri ve bâzı küçük yatırımlar ele 
alınabilmiş bu inşaat 1962 yılı iş programına 
dâhil edilememiştir. 

tlerk'i yıllarda bütçe durumunun müsaade
sine göre mezkûr inşaatın iş programına alına
cağını saygılarımla arz ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
- O. Akyar 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı" (A/2) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkındaki kanuna ikinci defa verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

• 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mebme# Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 

AFYON KARAHİSAR 
VeM Başaran 
Hasan Dinçer 

AĞRI 
Kerem özean 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataıman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
İbrahim Sıtkı Haltip-
oğlu 
ibrahim îmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Eımin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

450 
' 282 

276 
2 
4 

167 
1 

[Kabul edenler] 

Ahmet Üstün 
ANTALYA 

Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Nazmi Keriımoğlu 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Reşat özarda 
ismet Seızgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet TMtoğlu 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Balitacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal De/mir 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuakan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Pafcsoy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Mehmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 

Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Gül'er 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli . 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
ibrahim Koeatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Reeai îskenderoğlu 

Alp Doğan Şen 
EDİRNE 

Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Nacü Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Giyasettdn Karaca 
Cevat önder 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarj 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Oaman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavütan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Köymen 
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GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Derımancı 
Celâl Kılıç 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Fuat Arna 
Cihad Baban 
F'ahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Musıtafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

M. Meclisi 
Sırrı öktem. 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin ' 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahskı Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Ertbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 
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MANİSA 

Neriman, Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatiipoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişeihirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdaioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz ' 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi- Bay dur 
Cevdet Osıkay 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naiım Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemdi Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Alıtay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay* 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut' 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Diz/man 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
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VAN 

ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 
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YOZGAT 

ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizaunoğlu 

Celâl Sungur 
Veli Uyfcr 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

Kenan Esengin 
Raimiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddedenler] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
MALATYA 

Ahmet Fırat 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

[Çekinserler] 
ÇANAKKALE 

Refet Sezgin 
ÎSTANBUL 

Sahabettin Orhon 
KASTAMONU 

ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

[Oya katılmtyanlar] 
ADANA 

Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral (B.) 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur, Baki 
•Şevki Güler (I. Ü.) 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Radf Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van (I.) 
Mehdi Mıhçıoğlu (I.) 
Ilyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nihat Su (B.) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolaik 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tiirkel 
Baha Cemal Zağra 

ÇORUM 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldbğan 
Vefik PıİTİnçcioğh} 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmd özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naei Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Azız Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ethem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMUŞANE 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlû 
Sekip inal 
inayet Munsaloğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
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Katip TaMr Burak 
Tahsin Demiray 
ömıer Zekâi Dorman 
(B. V.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu > 
Muhiddin Güven (B.) 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Selim Sarper (B.) 
İsmail Halkkı Tekînıel 
Reşit Ülker 
Sabra Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan . 
Malik Yolaç 

ÎZMÎR 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
Ragrp Gümüşpala 
ihsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Necip Mir'kelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 

KASTAMONU 
Avni Doğan 

KAYSERİ . 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâaddin Eriş 
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KIRŞEHİR 

Memduh Erdeımir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kadircan Kaflı 
Melbki Keskin (B. V.) 
Büstü özal 
Faruk Süıkan 
Sait Sma Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Bedrettin Tosta 

MALATYA 
ismet inönü (Başbakan) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu (I.) 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
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MARDİN 

Seyfi Güneştan 
MUĞLA 

Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raf et Aksoy (B. V.) 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğiu 
Ata Topaloğlu 

RtZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Baş.) 
Oevat Yalçın 

SAKARYA • 
Muslihitotin Gürer (I. 
O.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 

Kâmran Evliyaoğlu 
(B.) 
Fevzi Geveci 
lilyas Kılıç 
Osman Şahinoğiu 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahıtokılıç 

YOZGAT 
Ismalil Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 
Fevzi Fırat 
Suphi Kon'aîk 

[Açık üyelikler] 
Muş 1 

ı>m<t 



Dönem : 1 
Toplantı: ı M Î L L E T M E C L l S İ S. Sayısı : 

1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sayılı Kanunun kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/23) 

T. C. 
Başbakanlık 25.12.1961 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 16İ9/3681 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 8.12.1961 tarihinde kararlaştırılan «1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sayılı 
Kanunun kaldırılması hakkında kanun tasarısı-» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsmet înönti 

GEREKÇE 

İ Ağustos 1956 tarihinde yürürlüğe giren 6794 sayılı Kanun; asker olmazdan önce Devlete 
ait maden ocaklarında maden istihsali ile alâkalı ve bu istihsale yardımcı işlerde çalışan işçile
rin 6 aylık askerlik hizmetinden sonra evvelce bulundukları maden ocaklarında çalışmak şartiy-
îe askerlik hizmetleri sonuna kadar izin verilmesini ve bu şekilde maden ocaklarında geçirdik
leri sürenin askerlik hizmetlerinden sayılmasını âmir bulunmaktadır. 

İki sene devam eden askerlik "hizmeti süresince senede 3 bin işçi ve sanatkâr olmak üzere 6 
bin erin maden ocaklarına verilmesi; kaynak kifayetsizliği sebebiyle esasında birliklerin kadro
larında mevcut er noksanlığını büyük ölçüde artırmakta ve dolayısiyle bu hal Silâhlı Kuvvetler 
gücü zararına olmaktadır. 

Keza bugün için maden ocaklarına işçi celbinde de bir müşkülâtla karşılanmadığından mâ
ruz sebeplere binaen mezkûr ıkanun yürürlükten kaldırılarak bu gibilerin de diğer vatandaşlar 
gibi inkıtasız olarak muvazzaflık askerlik hizmetlerini yapmalarını temin hususunda ilişik kanun 
tasarısı hazırlanmıgtır. 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/23 
Karar No. 3 

29.1.1962 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sayılı Kanunun kaldırılması hakkındaki kanun ta
sarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakleri ile komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümet gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca da yerinde görülmüş 
ve tasarının birinci maddesi bir kelime ilâvesi ile (1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sa
yılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.) şeklinde değiştirilmiş ve tasarının diğer maddeleri de 
aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Genel Kuruluna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma Komisyonu 

Başkanı 
izmir 

M. A. Aytaş 

Amasya 
/. Sangöz 

îçel 
M. A. Arslan 

Sözcü 
Ordu 

F. Güley 

Ankara 
H. Ataman 

îçel 
Yahya Dermancı 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Balıkesir 
8. Koç 

Erzurum 
Şerafettin Konuray 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
M. R. Bertan B. 

Adıyaman 
Mehmet özbay 

İmzada bulunamadı 

Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

İmzada bulunamadı 

Kars Muş 
Vural 8. öztürk 

M. Meclisi (, S. Sayısı: 14) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sayılı 
Kanunun kaldırılması hakkındaki kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanu
nuna ek 6794 sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce; askere celbedilmiş olup da 
6 aylık eğitimi mütaakıp maden ocaklarında 
çalışanlar hakkında 6794 sayılı Kanun hüküm
lerinin uygulanmasına devam olunur. 

MADDE 2. -— Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

8 . 12 . 1961 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakam 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

* Adlalet Bakanı 
S. Kv/rutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

Ş. İnan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Paksüt 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

S. Seren 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Basın-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K. Evliyaoğht 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

JL. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

H. İncesulu 
Ticaret Bakanı 

/. Gürsan 
Gümrük ve Tekel 

Bakanı 
Ş. Buladoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikba§ 

İmar ve İskân Bakanı 
M. Güven 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRtŞİ 

1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sayılı 
Kanunun kaldırılması hakkındaki kanun 

tasarısı * 
MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanu-

n<unıa ek 6794 sayıda Kanun yürürlükten kal
dırılmıştır. 

. GEÇİCİ MADDE — Hükümet teklifinin 
geçici maddesi aynen kabul «•dilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümet teklifinin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümet teklifinin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

mtm^ 

M. Meclisi ( S. Sayıaı: 14) 





Dönem : i 
Topiantx:i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdareci Üyelerinin, Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları ve Divan Üyelerinin temsil 

ödenekleri hakkında kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(2/102) 

22.1.1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan, Başkanvekilleri ile idare Âmirlerine ve Kâtip
lere temsil ödeneği verilmesi hakkındaki kanun teklifi ile gerekçesini ilişikte takdim ediyoruz. 

Gereken muamelenin yapılmasına müsaadelerinizi arz edem. 

İdare Âmiri İdare Âmiri # İdare Âmini idare Âmiri 
Afyon Mebusu 0. Senatosu Üyesi Sakarya Mebusu Kayseri Mebusu 
Şevki GRiler Nihat Pasinli MuMhUtm Giirer Bahri Yazır 

idare Âımiri ./; . 
0. Senatosu Üyesi 

Mehmet tfnaldı 

GEREKÇE 

Kurucu Meclis Başkan ve Başkanvekilleriyle idareci Üyeler ve Divan Kâtiplerine öteden beri 
verilmekte olan tazminatlar hakkındaki kanunlar kalkmış bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi Başkan. Başkanvekilleriyle idare Âmirleri, Divan Kâtip* 
lerinin ifa ettikleri munzam görevleriyle bu vazifelerinden ötürü ihtiyar ettikleri maddi masraf* 
lariyle ve yüklendikleri idari mesuliyetleri kısmen olsun karşılamak için ilişik kanunlarda göste
rilen miktarlarda temsil ödeneği verilmesini temin maksadiyle bu kanun teklifimiz arz olunur. 
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Millet Meclisi Bütçe Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 

Esas No: 2/1Ö2 
Karar No: 7 

i. 2.1962 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdareci Üyelerin, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Başkanları ve Divan Üyelerinin temsil ödenekleri hakkındaki kanun teklifi komisyonumuza 
havale edilmiş olduğundan tetkik ve müzakere edildi. 

Teklif,, Meclisler Başkanlarına 1 500 er, Başkanvekillerine 600 er, İdare Âmirlerine 500 er ve 
Divan Kâtiplerine de 300 er lira aylık temsil ödeneği verilmesini temin maiksadiyle sevk edil
miş bulunmaktadır. 

Bütün parlâmentoların Başkanlık Divanında vazife alan Divan Üyelerine, yaptıkları devamlı 
ve munzam bir külfetin karşılığı * olarak bir temsil ödeneği verilmesi teamül haline geldiğinden 
teklif uygun mütalâa edilerek aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
Ankara 
M. Ete 

Erzurum 
G, önder 

Başkanvekili 
Elâzığ 

H. Müftügil 
Artvin 

S. O. Avcı 
Konya 

/. Baran 

: • & $ 

Yozgat 
G. Sungur 

Sözcü 
Ankara 

/. Seçkin 
Aydın 

/. Sezgin 
Ordu 

A. H. Onat 

s ' . ; ; ^ •. 

Kâtip 
Balıkesir 

G. Bilgehan 
Balıkesir 

F. îslimyeli 
Siirt 

A. Yasa 

\ 

CUMHURİYET SENATOSU VE MİLLET JMECLİSt İDARECİ ÜYELERİNİN TEKLİFİ 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları ve Dîvan Üyelerinin temsil 
' ' * ödenekleri hakkında Kanun 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlarına 1 500 er, Başkanvekillerüıe 
600 er, İdare Âmirlerine 500 er ve Divan Kâtiplerine 300 er lira aylık temsil ödeneği verilir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazıh ödenekler her ay peşin olarak çekle ödenir. Ay içinde işe 
başlama halinde takibeden ay başından itibaren ödeneğe hak kazanılır. 

MADDE 3. — Bu kanun 25 Ekim 1961 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanı yürütür. 

M. Mecliai (S. Sayı» : 16 ) 



Dönem : 1 
Toplantı: 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1 7 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdareci Üyelerinin, Meclis He
saplarının Tetkiki Encümeni üyesinden Denetçi olan zata ödenecek 

Denetçi ücreti hakkında kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(2/103) 

22 . t . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi denetçilerine temsil ödeneği verilmesi hakkındaki kanun 
teklifi ile gerekçesini ilişikte takdim ediyoruz. 

Gereken muamelenin yapılmasına müsaadelerinizi arz ederiz. 

€ . Senatosu Üyesi 
İdare Âmiri 

Mehmet Ünaldt 

idare Amiri 
Afyon 

Şevki Güler 

C. Senatosu Üyesi 
îdare Âmiri 

Nihat PasinU 

İdare Âmiri 
Kayseri 

Bahri Yaatr 

İdare Âmiri 
Sakarya 

Muslihittin Gurer 

GEREKÇE 

»Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Encümenine seçilen denetçi tarafından Büyük Millet 
Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay bütçelerini vize etmesi sebebiyle kendisine verilen huzur üc
reti hakkındaki kanun kalkmış bulunduğundan Cumhuriyet Senatosunun ve Millet Meclisinin sarfiya
tını vize eden denetçiye asli vazifesi hakkındaki hizmetlerinin karşılığı olarak ilişik kanunda gösteri
len miktar denetçi ücreti verilmesini temin maksadiyle bu kanun teklif imiz arz olunur. 



— 2 — 
Millet Meclisi Bütçe Komisyonu raporu 

Millet Meclisi. 
Bütçe Komisyöûu 

Esas No: 2/103 
Karar No: 8 

Î.2.1962 

Yüksek başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi idare Âmirlerinin Meclis Hesaplarını inceleme Komis
yonu üyelerinden denetçi olan üyeye denetçi ücreti verilmesi hakkındaki kanun teklifi komisyo
numuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Teklif, denetçilere 500 er lira denetçi ücreti verilmesini temin maksadiyJe sevk edilmiş (bulun
maktadır. 

Teklifin şevkini mucip sebepler komisyonumuzca da yerinde görülerek aynen kabul edilmiş
tir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 

Ankara 
M. Ete 

Erzurum 
C. önder 

Başkanvekili 
Elâzığ 

H. Müftügil 

Artvdn 
8. 0. A.vcı 

Konya 
/. Baran 

• 

' 

Yozgat 
C. Sungur 

Sözcü 
Ankara 

/. Seçkin 

Aydın 
/. Sezgin 

Ordu 
A. H. Onat 

Kâtip 
Balıkesir 

0. Bilgehan 

Balıkesir 
İP. tsUmyeli 

Siirt 
A. Ya§a 

CUMHURIYET SENATOSU VE MILLET MECLISI IDARECI ÜYELERININ TEKLIFI 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni Üyesinden Denetçi olan zata ödenecek Denetçi ücreti 
hakkında Kanun 

MABDE 1. — Denetçilere ayda (500) er lira Denetçi ücreti verilir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ücretler her ay peşin olarak çekle ödenir. Ay içinde işe baş
lama halinde takilbeden ay başından itifbaren ücretlere hak kazanılır. Denetçiye vekâlet eden diğer bir 
denetçiye bu vekâleti dolayısiyle ayrıca bir ücret verilmez. 

MADDE 3. — Bu kanun 25 Ekim 1961 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanları yürütür. 

M. Meclisi {S, Sayısı t 17 ) 



Dönem : 1 
Toplantı: 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Millet Meclisi İdareci Üyesi Şevki Güler ile Cumhuriyet Senatosu 
İdareci Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Başbakan ve Bakanların temsil 

ödenekleri hakkında kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(2 /108) 

24 . 1 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Barbakan ve Bakanlara makam tahsisatı verilmesi hakkındaki kanun teklifimiz ile gerekçesi ilişik 
olarak takdim edilmiştir. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi arz ederiz. 

İdare Âmiri idare Âmiri 
Afyon Adana 

Şevki Güler M. Ündldı 

GEREKÇE 

Daha evvel verilmekte olan ve bilâhara kaldırılan Başbakan ve Bakanlara ait makam tahsisatının, 
makamların tabiî külfeti kargılığı bulunan ilişik kanunda gösterilen miktarların temsil ödeneği olarak 
verilmesini temin maksadiyle bu kanun teklifimiz arz olunur. 
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~ 3 -
Millet Meclisi Bütçe Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 

Esas No: 2/108 
Karar No: 9 

i . 2.1962 

Yüksek Başkanlığa 

Millet 'Meclisi idare Âmiri Şevki Güler ve Cumhuriyet Senatosu idare Amiri Mehmet Ünal-
dı'nm, Başbakan ve Bakanların temsil ödenekleri haıkkmdaki kanun teklifi komisyonumuza hava 
le edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Teklif, Başbakana 1 500, Bakanlara 1 000 er lira temsil ödeneği verilmesi için sevk edilmiş 
bulunmaktadır. 

Teklifin sevkını mucip sebepler komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek maddelerin mü
zakeresine geçilmiş ve aynen kabul edilmiştir. }*"__ 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle (lenel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

Ö. F. Saraç 

Ankara 
M. Ete 

Erzurum 
C. önder 

Başkanvekili 
Elâzığ 

//. Müftügü 

ArMn 
Sf. O. Avcı 

Konya 
/. Baran 

Sözcü 
Ankara 

/. Seçkin 

Aydın 
/. Sezgin 

Ordu 
A. H. Onat 

Kâtip 
Balıkesir 

G. Bilgehan 

Balıkesir 
F. îslimyeU 

Siirt 
A. Yaşa 

Yozgat 
€. Sungur 

MÎLLET MECLİSİ ÎDAREOI ÜYEıSl ŞEVKÎ GÜLER ÎLE CUMHURİYET SENATOSU 
İDARECİ ÜYESİ MEHMET ÜNALDI'NIN TEKLlPl 

MADDE 1. 

Başbakan ve Bakanların temsil ödenekleri hakkındaki Kanun 

Başbakana ayda (1 500) ve Bakanlara da ayda (1 000) er lira temsil ödeneği verî  
lir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı ödenekler (her ay peşin olarak ödenir; ay içinde işe başlama 
halinde takibeden ay başından itibaren ödeneğe hak kazanır. Diğer bir Bakanlığa vekâlet eden Bakan
lara bu vekâletleri dolayısiyle ayrıca bir ödenek verilmez. 

MADDE 3. — Bu ödenekler aidolduğu Bakanlık bütçesinden ödenir. 

MADDE 4. — Bu kanun 25 Ekim 1961 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

*>-m<i 

M. Meclisi (S. Sayan : 18) 


