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CİLT: 5 

Seksenbirinci Birleşim 

27 .4 .1962 Cuma 

içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 

4. — Başkanlık Divaninin Genel Ku
rula sunuşları 

1. — Sayın Milletvekillerinden bâzıla
rına izin verilimesd (halkkında Başkanlık 
tezkeresi (3/266) 

2. — Bu toplantı yılında iki aydan 
fazla izin alan Denizli Milletvekili İbra
him Kocatürk'e ödeneğinin verilebilmesi 
Yüksek Meclisin müsaadesine (bağlı oldu
ğumdan bu hususun tasvibine dair Baş
kanlık tezkeresi (3/267) 

3. — 24 Şubat 1949 tarihli Türkiye -
Norv< iç ödeme Anlaşmasının feshi hakkm-

.daki 23 Ağustos 1961 tarilhli iNotanm, 

Sayfa 
5:6 

6 

7 

7:8 

Sayfa 
15 Aralık 1948 tarihli Türkiye - Dani

marka Ödeme Anlatmasının feshi hakkın
daki! 27 Haziran 1961 tarihli Muhtıranın 

TürMye Cumhuriyeti Hükümeti lüe 
Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imza edilen «Türkiye Cumhuri
yeti ile Romanya' Halk Cumhuriyeti 'ara
sındaki 5 . 4 .1954 tarihli Ticaret Anlaş
masına ek Protokol» ile iilişiklerinin, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyetti Hükümeti 
arasında imza edilen «Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cum-
(huriyeti Hükülmeti arasmdıaiki 23.2,19^5 
tarühli Ticaret ve ödeme Anlaşmasma e!k 
Protokol» ile ilişiMerinin, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imıza edilen «TürMye Cumhuri-



Sayfa 
yeti Hükümeti ile Mıaoar Haik Cumhuri
yetti Hükümeti arasında 12 Mayıs 1949 ta
rihimle' akdoluınan Ticaret ve Tediye An
latmasına ok Protokol» ile -eklerinin, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Çekoslbvalkya Cumhuriyeti Hükümeti•-ara
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti 
ile Çekoslovakya Cumhuriyeti arasındaki 
9 . 7 . 1949 tarihli Ticaret Anlaşmasına 
ek Protokol» ile ilişiklerinin, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti arasında imza edilen «Türkiye 
Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği arasmidaikti 8 . 10 . 1937 
tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmasına etk 
Üçünlcü Protokol» ile oMşilderinin oniaylan-
masınuı uygun bulunduğu hakkındaki ka
nun taşanlarının geriverilimesine dair 
Ticaret Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(1/117, 105, 158, 156, 170,157, 159) 
(S/274) 8:9 

4. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nın, Çiftçiyi topraHaddırma hakkındaki 
4753 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de-
ğıîşıtİTdlmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve geçici maddeler eklenmesine dair olan 
5618 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin 
değiştirilmesine ve (bu kanunla geçici bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun tekli
fini geri istediğine dair önergesi (2/123, 
4/72) 9 

5. — Görüşülen i$#r 10 
1. ~ 11 . 10 . 1962 tarihli ve 97 sa

yılı Kanunun geçici Ücraca renaicldesinin de- ' 
ğiştiı-ütmesine dair kanun tajşansı ve Millî 
Savunma Komlisyonu raporu (1/160) (S. 
Sayısı : 67) 10 

2. — Çanakkale Milletvekili Şefik 
İnan ve 9 arkadaşının, yatırımlar finans
man fonu teşkil ve tasarruf bonoları ihracı 
hakkındaki Kanunun değiştirilmesine dair 
kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Ko
misyonu raporu (2/9) (& Sayısı : 22 ye 
ek) 10:11,20,35:38 

Sayfa 
3. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'

un, 3005 sayılı Meşhut Suçlar Kanununun 
14 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına mütaallik kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/81) (S. (Sayısı : 57) 11 

4. r- 1 .9 . 1960 tarihli ve 70 sayılı 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Büt
çe komisyonları raporları (1/103) (S. Sa
yısı -:m) ı ı 

5. — Sinop Milletvekili Mahmut Ali-
canoğlu'nun, Adalet (Başkâtip, icra me
muru, zabıt kâtibi ve yardımcılarına taz
minat verilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet ve Bütçe komisyonları raporla
rı (2/45) (S. Sayısı : 56) 11:20 

6. — Ad ve soyadlarmm değişikliğine 
ilişkin 4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunmasına dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/125) (S. Sayısı : 
68) 20 

7. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan 
Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün, Uçak Ge
nel Beyannamesinin sağlıkla ilgili kısmını 
değiştiren 19 Mayıs 1960 tarihli Ek Tü
züğün .onaylanması hakkında kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/21) (>S. Sa
yısı : 69) [Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1962] 20: 

21 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında imza edilen «Türkiye Cumhuriye
ti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır 
eyaleti) arasındaki 15 . 8 . 1953 tarihli 
Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek •Pro
tokol»' ile eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporla
rı (1/145) (& Sayısı : 72) 21 

9. — Ahvali şahsiye konusunda Millet
lerarası malûmat teatisi hakkındaki 4 Ey
lül 1958 tarihli Sözleşmenin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasa-

— 2 



Sayfa 
rısı ve Dışişleri ve içişleri komisyonları 
raporları (1/135) (S. Sayısı : 74) 21 

10. — istanbul Elektrik, Tramvay ve 
Tünel İdareleri teşkilât ve tesisat'inın ts
tanbul belediyesine devrine dair 3645 sa
yılı Kanunun 10 ncu maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve içiş
leri Komisyonu raporu (1/144) (S. Sayı
sı : 78) 21 

11. — Elâzığ Milletvekili Naci Güray' 
ve iki arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi Rif at öztürkçine'nin, 2 Şu
bat 19E9 tarühli ve 13Ş9 sayılı Kanunun bi
rinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifleri ve içişleri Komisypnu ra
poru (2/159, 2/173) (S. Sayısı : 79) 21 

12. r— istanbul Teknik Üniversitesine 
bağlı bir teknik okul açılmasına dair 6374 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/109) (S. Sa
yısı : 81) / 21-22 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı Ertik okulları ,m.üteda-
vil sermayesi hakkında 4323 sayılı Kanu
nun üçüncü maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun teklifi ve Millî Eğitim, Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları. (2/42) (S. 
Sayısı : 82) 22 

6. — Sorular ve cevaplar 22 
A) Sözlü sorular ve cevapları 32 
1. —r Antalya Milletvekili ihsan Ata-

öv'ün, Çanakkale ihtifali için kiralanan 
Kadeş vapurunda vukubulan olaylara dair 
Ulaştırma ve Millî Eğitim Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/224) 22 

2. — Edirne'Milletvekili Talât AsaPm, * 
bozuk vaziyette olan Edirne - î s tabul yo-
lunun'ıslahmın düşünülüp düşünülmediği
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/232) 22 

3. — Aydın Milletvekili M. §ükrü Koç'
un, Toprak reformunun bu yıl 'gerçekleş
tirilmeye başlanmasiyle ilgili her hangi bir 

Sayfa 
çalışma yapılmakta olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/233) 22 

4. — izmir Milletvekili Necip Mirke-
lâmoğlu'nun, Yılanların öcü ismindeki 
eserin temsilinin ne-sebeple durdurulduğu
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/236) 22 

5. — tstanbul Milletvekili Hüsamettin 
Tiyanşan'in, Altmel Kolektif Şirketine 
hangi illerde kaçar aded ilkokul binası in
şaatı ihale edildiğine ve inşaatın isteni
len zamanda ve evsafta yapılıp yapılma
dığına dair Bayındırlık ve Millî Eğitim 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/239) 22 

6. — Aydın Milletvekili Reşat özar-, 
da'nm, Millî Eğitim dâvamızın bir felse
fesi ve sistemi bulunup bulunmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su 06/243) 22 

7. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'-
ın, Konya ovasında vukubulan fırtına ve 
şiddetli rüzgârdan mütevellit meydana ge
len hasarın mahalleriyle miktarının tesbit 
edilip edilmediğine dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/245) 22 

8. — Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu'nun, 6273 sayılı ilkokul öğ
retmenleri intibak Kanununun bütün öğ
retmenlere tatbik edilip edilmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/246) 22:23 

9. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Orman Genel Müdür ve Müdür Muavini 
olarak istihdam edilenlerden bâzılarının 
tâyin ve terfilerine dair, Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/249) 23 

10. -T- Aydın Milletvekili Mustafa Şük
rü Koç'un, Devlet Tiyatroları Edebî He
yetince sahneye konulması uygun görülen, 
proraları tamamlanan,, temsili ilân edildi
ği Ihalde sonradan temsilinden vazgeçilen 
bir eser olup olmadığına dair, Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/250) 23 

11. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, bol ve ucuz suni gübre tedari-



Sayfa 
ki konusunda ne düşünüldüğüne dair, Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/251) 23 

12. — tzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar 'm Foçalıların Kaymakamdan şikâ
yetçi olduklarına dair vâki neşriyatın doğ
ru olup olmadığına dair, içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/252) 23 

13. — tzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
ın, bütün memurları ilgilendiren kadro 
probleminin nasıl ve ne şekilde halledile
ceğine ve memurların nakillerinin muay
yen aylarda yapılmasının mümkün olup 
olmadığına dair, Başbakandan sözlü so
rusu (6/253) ,23 

14. — Siirt Milletvekili Cevdet Ay
dın'm, yıllardan beri ırtüdürsüz bulunan 
Muş ilinin 11 nahiyesine asıl müdür tâyini 
hususunda ne düşünüldüğüne dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/254) 23 

15. — îzmir Milletvekili Necip Mirke-
lâmoğlu'nun, Ziraat Bankası ve Kredi Ko
operatiflerinin müstâhsıla açtıkları istihsal 
kredisi bareminde 'bu yıl bir artış olup 
olmıyacağma dair Başbakandan ve Mali
ye Bakanından sözlü sorusu ve Maliye Ba
kanı Şefik inan 'm sözlü cevabı (6/256) 23;25 

16. — izmir Milletvekili Necip Mirke-
lâmoğlu'nun, zirai mücadele ilâçlarının 
müstahsil tarafından zamanında, bol, ko
lay ve bilhassa ucuz temin edilebilmesi için 
bir tedbir alınıp alınmadığına dair, 'Tarım, 
Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/257) 25 

17. — Edirne Milletvekili Talât Asal'm, 
Türkiye radyolarından, muhalefet partile
rine de 1962 yılı bütçesi hakkındaki fikir
lerini açıklamaları imkânının sağlanıp sağ-
lanamıyacağma dair Basın - Y&ym ve Tu
rizm Bakanından sözlü sorusu (6/260) 26 

18. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğ-
lu'nun, terfi haklarını Danıştay ilâmiyle 
ispat etmiş olup da ilâmtorm infaz edilme
mesi sebebiyle müktesep haklarını. alamı- . 
yan kaç öğretmien bulunduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/262) 26 

19. — Aydın Milletvekili Mehmet Ya
vaş'in, Askerî Fabrikalar Ve iktisadi Dev
let Teşekküllerinde kadrosuzluk yüzünden 
-saat ücretli' ve yevmiyeli olarak çalıştırılan 

Say& 
personele, 228 sayılı Kanun şümulüne alı
narak, emeklilik ve kıdem hakkı verilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Çalışma 
ve Maliye Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/263) 26 

20. — Çanakkale Milletvekili Refet Sez
gin'in, Gelibolu İlçesi Merkez Karakolun
da Hüseyin Gelen isimli bir vatandaşın dö
vülüp dövülmediğine dair içişleri ve Ada
let Bakanlarından sözlü sorusu (6/264) 26 

21. — Amasya Milletvekili Mustafa 
Kemal Karan'm, Türkiye Cumhuriyeti Zi-
raa't Bankasınca çıkarılan bir genelge ile 
motorlu ziraatin yapılmasına engel olup 
olmadığına dair Ticaret ve Tarım Bakan
larından sözlü sorusu (6/265) 26 

22. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, Karadeniz bölgesinde yetiştirilen 
çayların harman ve paketlenmesini temin 
edecek tesislerin hu bölgede kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
rusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Şevket 
Buladoğhı'nun sözlü cevabı (6/266) 26:29 

23. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, 
Hükümetin teşekkülünden bugüne kadar, 
kâğıt para hacminda bir artış olup olma
dığına dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/267) 29 

24. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'-
nın, çiftçi ve müstahsilin, sanayi, ticaret 
ve çalışma sektörlerinde olduğu gibi, teş
kilâtlanmalarının lüzumlu görülüp görül
mediğine dîiir Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/268) 29 

25. — tzmir Milletvekili Nihat Kürşat'-
m, Hükümetin teşekkülünden bu yana kaç 
basın dâvası açıldığına ve hükümlü gazeteci
ler için daha müsamahalı bir infaz sistemi 
düşünülüp düşünülmediğine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/269) 29 

26. — Giresun Milletvekili t. Etem Kı-
lıçoğlu'nun, hangi illerde, kaç vatandaşın 
servet beyanına tâbi tutulduğuna dair tek
rar edilen sözlü sorusu önergesi. Başbakan
lığa gönderilmiştir. (6/270) 29 

27. — Edirne Milletvekili Nazmi öz-
oğuPun, 22/23 Şubat 1962 gecesi yapılan 
harekât hakkında, Başbakandan sözlü so
rusu, (6/271) 29:30 
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Sayfa 
28. —- Tokat Milletvekili Reşit önder '-

in, İktisadi Devlet Teşekküllerine bağlı te
sislerde ve bilhassa Şeker fabrikalarında 
rasyönel çalışma yapıldığının ve rantabili-
teye riayet edildiğinin tasvibolunup olun
madığına dair, Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/272) " 30 

b) Yazılı sorular ve cevapları 30 
1. — Tekirdağ Milletvekili Turhan 

Kut'un, inşaatı tamamlanmış bulunan Çor
lu Doğumevinin mefruşatı ve personel 
kadrosu tamamlanarak ne zaman hizmete 
açılacağına dair sorusu ve Sğlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Suat Seren'in yazılı ce
vabı (7/81) 30:31 

2.. — Konya Milletvekili .Kemal Ata-
man'm, Siirt îli Maliye Tahakkuk Şefi 
iken Tahakkuk Memurluğuna atanan Ne-

Sayfa. 
jiat Yalım hakkında bir şikâyet mevcud-
olup olmadığına dair yazılı sorusu ve Ma
liye Bakanı Şefik Inan'ın yazılı cevabı, 
(7/93). 31:32 

3. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'-
m, Türk Hava Yolları ile ortak çalışan 
Seri- Havacılık Servisinde' çeşitli suiistimal
ler ve yolsuzluklar yapıldığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair ya
zılı sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cahit Ak
yar'm yazılı cevabı (7/99) 32:33 

'• 4. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğdu'nun, 70 köyün ve bir ilçe merkezi
nin istasyonu olan Hiç'ta ekspresin 2 daki
ka durdurulmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair yazılı sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Cahit Akyar 'm yazılı cevabı (7/100) 33:34 

mmm 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Çoğunluk olmadığı anlaşıldığından 27 . 4 . 
1962 Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere 
feirleşime son verildi. 

. Kâtip. , 
Başkan Çankırı 

Fuad Sirmen Nurettin Ok 

Kâtip 
Malatya 

: Nurettin Akyurt 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Çankırı Milletvekili Rahmi Inceler'in, 

1962 yılında bilûmum tarım makina ve alet
lerinin, Gümrük ve Muamele vergileri kaldı
rılmak suretiyle, ithal edilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair sözlü soru önergesi Ta
rım, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanlıkları
na gönderilmiştir. (6/282) 

2. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
istanbul ili şehir ve köylerinde inşa ettirilen 

ilkokul binalarının istenilen zamanda ve ev
safta yapılıp yapılmadığına dair sözlü soru 
önergesi Bayındırlık ve Millî Eğitim Bakanlık
larına gönderilmiştir. (6/283) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Tekirdağ Namıkkemal Lisesi Resim ve Sanat 
Tarihi öğretmeninin hastaneye neden sevk 
edildiğine ve sevk edenler hakkında bir işlem 
yapılıp yapılmadığına dair sözlü soru önergesi 



Millî Eğitim ve içişleri Bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (6/284) 

4. — istanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Berta'nm, istanbul Bakırköy Londra asfaltı 
üzerinde Mehmet Gür'e aidolarak tanzim ve 
tasdik edilen mevziî imar plânının nâzım plâ
na aykırı olup olmadığına dair sözlü soru 
önergesi imar ve iskân Bakanlığına gönderil
miştir. (6/285) 

5. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin, Antalya Devlet Hastanesinde, has
ta bir vatandaşın ölümü ile neticelenen dövme 
olayına dair sözlü soru önergesi Sağlık ve Şos-

Ta$anlar 
1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/189) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Endo
nezya Cumhuriyeti arasında Ticaret Anlaş
ması» ile eklerinin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı (1/190) 
(Dışişleri ve Ticaret komisyonlarına) 

Teklifler 
3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Rifat öztürkçine'nin, Belediye Ceza Kanunu 
teklifi (2/217) (içişleri ve Adalet komisyon
larına) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 40 arkadaşının, Millî Eği
timi Kalkındırma kanunu teklifi (2/218) 
(Millî Eğitim, içişleri, Maliye ve Bütçe korniş-
yolarına) 

5. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Tescil edilmiyen birleşmelerden 
doğan çocukların nesebi sahih olarak tescili 
hakkında kanun teklifi (2/219) (içişleri, Ada« 
let ve Bütçe komisyonlarına) 

yal Tardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/286) 

6. •»— Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
memleketimizde ticari, sınai, zirai ve diğer alan
larda, tehlikeli sayılabilecek, bir işsizlik ve 
piyasada bir durgunluk olup olmadığına dair 
sözlü soru önergesi Başbakanlığa gönderil
miştir. (6/287) 

Yazılı sorular 
Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, Or

man Genel Müdürlüğü emrinde çalışan teknik 
personelden ek görev alamıyanlara dair yazılı 
soru önergesi Tarım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/102) 

6. — Cumhuriyet Senatosu tabiî üyesi Sa
mi Küçük ve 12 arkadaşının, Türkiye ilmî ve 
Teknik Araştırma Konseyi kanun teklifi 
(2/220) (Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe ko
misyonlarına) 

Tezkereler 
7. — Bursa Milletvekili Baha Cemal Zağ-

ra ve Yusuf Ziya Uğur'un yasama dokunul
mazlıklarının kaldırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/262) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yona) 

8. —Kayseri Milletvekili Abdülhalim Aras'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/263) 
(Anayasa ye. Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

9. — Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/264) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

10. — Takip ve tahsillerine mahal ve imkân 
görülemiyen 7 928 lira 90 kuruş ile 37 556 lira 
13 kuruşun terkinlerine dair Başbakanlık tez
keresi (3/265) (Bütçe Komisyonuna) 

2. - GELEN KÂĞITLAR 



BÎBÎHOÎ OTUBÜM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanveküi Refet Aksoy 
KÂTİPLER : Nurettin Ok (Çankırı), Muslin Oörentaş (Van) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, gorU^ 
melere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 8aym milletvekillerinden bâzılarına 
izin verilmesine dair Başkanlık Divanı tezkeresi 
(3/266) 

BAŞKAN — Bâzı arkadaşların mazeret ve 
hastalıklarına binaen izin taleplerine ait Riyaset 
Divanının bir tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 25 . 4 . 1962 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Puad Sirmen 

Ankara Milletvekili Raif Aybar, 20 gün, 
hastalığına binaen, 18 . 4 . 1962 tarihinden iti
baren, 

Hatay Milletvekili Abdullah Çilli, 15 gün, 
mazeretine binaen, 25 . 4 . 1962 tarihinden iti
baren, 

Denizli Milletvekili İbrahim Kocatürk, 99 
gün, hastalığına binaen, 26 . 3 . 1962 tarihin
den itibaren, 

İçel Milletvekili Sadık Kutlay, 10 gün, 
mazeretine binaen, 20 . 4 . 1962 tarihinden iti
baren, 

Sinop Milletvekili Cemil Karahan, 10 gün, 
mazeretine binaen, 18 . 4 . 1962 tarihinden iti
baren, 

Sivas Milletvekili Sebati Hastaoğlu, 15 gün, 
hastalığına binaen, 18 . 4 . 1962 tarihinden iti
baren, 

Trabzon Milletvekili A. Cemil Kara, 20 gün, 
mazeretine binaen, 20 . 4 . 1962 tarihinden iti
baren, 

Malatya Milletvekili Ahmet Fırat, 10 gün, 
mazeretine binaen 25 . 4 . 1962 tarihinden iti
baren, 

Samsun Milletvekili Fevzi Ceylân, 21 gün, 
hastalığına binaen, 25 . 4 . 1962 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutarak oylarınıza 
arz edeceğim. 

«Ankara Milletvekili Raif Aybar, 20 gün, 
hastalığına binaen, 18 . 4 . 1962 tarihinden iti
baren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Btmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Hatay Milletvekili Abdullah Çilli, 15 gün, 
mazeretine binaen, 25 . 4 . 1962 tarihinden iti
baren» 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Denizli Milletvekili İbrahim Kocatürk, 99 
gün, hastalığına binaen, 26 . 3 . 1962 tarihin
den itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Btmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«İçel Milletvekili Sadık Kutlay, 1Q gün, 
mazeretine binaen, 20 . 4 . 1962 tarihinder iti
baren» 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... ı 

Kabul edilmiştir. 
«Sinop Milletvekili Cemil IÇarahan, 10 gün, j 

mazeretine binaen, 18 . 4 . 1962 tarihinden iti- j 
baren» I 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... ] 
Kabul edilmiştir. | 

«Sivas Milletvekili Sebati Hastaoğlu, 15 gün, I 
hastalığına binaen, 18 . 4 . 1962 tarihinden iti- I 
baren» I 

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

«Trabzon Milletvekili A. Cemil Kara, 20 gün, 
mazeretine binaen, 20 . 4 . 1962 tarihinden iti
baren» 

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

«Malatya Milletvekili Ahmet Fırat, 10 gün, 
mazeretine binaen 25 . 4 . 1962 tarihinden iti
baren» 

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

«Samsun Milletvekili Fevzi Ceylân, 21 gün, 
hastalığına binaen, 25 . 4 . İÖ62 tarihinden iti
baren» 

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

2. — Bu toplantı yılında iki aydan fazla' izin 
alan Denizli Milletvekili İbrahim Kocatürk'e 
Ödeneğinin verilebilmesi Yüksek Meclisin müsa
adesine bağlı olduğundan bu hususun tasvibine 
dair Başkanlık tezkeresi (3/267) 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili İbrahim 
Kocatürk'e, izni dolayısiyle tahsisatının veril
mesi hakkında Riyaset Divanının tezkeresi var, 
okuutyorum : 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısiyle, bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan Denizli Milletvekili İbra
him Kocatürk'e ödeneğinin verilebilmesi, İçtü
züğün 197 nci maddesi gereğince Genel Kuru
lun kararma bağlı olduğundan keyfiyet yüce 
tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

: BAŞKAN — Tahsisatının verilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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3. — 24 Şubat 1949 tarihli Türkiye - Nor

veç ödeme Anlaşmasının feshi hakkındaki 23 
Ağustos 1961 tarihli Notanın, 

15 Aralık 1948 tarihli Türkiye Daimarka Öde
me Anlaşmasının feshi hakkındaki 27 Haziran 
1961 tarihli Muhtıranın, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza edi
len «.Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Halk 
Cumhuriyeti arasındaki 5 . 4 . 1954 tarihli Ti
caret Anlaşmasına ek Protokoh ile ilişiklerinin, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulga
ristan Halk" Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
za edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
daki 23 .2 . 1955 tarihli Ticaret ve ödeme An
laşmasına ek Protokol» ile ilişiklerinin, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaris
tan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza 
edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ma
car Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 
Mayıs 1949 tarihinde akdolunan Ticaret ve Tedi
ye Anlaşmasına ek Protokol» ile eklerinin, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslo
vakya Cumhuriyeti Hükümeti atasında imza edi
len «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cum
huriyeti arasındaki 9 . 7 . 1949 tarihli Ticaret 
Anlaşmasına ek Protokol» ile ilişiklefinin, 

Türkiye Cumhuriyeti. Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti ara
sında imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 
8 . 10 . 1937 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşma
sına ek Üçüncü Protokol» ile ilişiklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında, kanun ta
sarılarının geriverilmesine dair Ticaret Komis
yonu tezkeresi (1/117, 105, 158, 156, 170, 157, 
159) (3/274) 

BAŞKAN — Gündemimizde < bulunan ve dış 
anlaşmalara ait bu kanun tasarılarının Encüme-

ı ne iadesi hakkında Ticaret Encümeninin bir tez
keresi var, okutuyorum. 

Yüksek (Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 5 nci maddesinde yer 

a'lân, 24 Şu'bat 1949 tarihli Türkiye - Norveç 0de-; 
me Anlaşmasının feshi hakkındaki 23 Ağıüstos 



M. Meclisi B : 81 
Notanın Onaylanmasının uygun bulunmasına da- I 
ir kanun tasarısının, gündemin 6 ncı maddesinde 
yer alan 15 Aralık 1948 tarihli Türkiye - Dani
marka ödeme Anlaşmasının feshi hakkındaki 27 
'Haziran 1961 .tarihli Muhtıranın onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair kanun tasarısının; gün
demin 8 nei maddesinde yer alan Türkiye Cum
huriyeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti arasında
ki 5 . 4 . 1954 tarihli Ticaret Anlaşmasına Ek 
Protokol ile ilişiklerinin onaylanmasının uygun 
(bulunmasına dair kanun tasarısının; gündemin 
10 ncu maddesinde yer, alan Türkiye Cumhuriye
ti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasındaki 23 . 2 . 195'5 tarihli Tica
ret ve ödeme Anlaşmasına Ek Protokol ile ilişik
lerinin onaylanmasının uygun bulunmasına dair I 
kanun tasarısının; gündemin 11 nci maddesinde I 
yer alan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ma
car Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Ma- I 
yıs 1949 tarihinde akdolunan Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasına Ek Protokol ile eklerinin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısının; gündemin 12 nci maddesinde yer alan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslovakya | 
Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 9 . 7 . 1949 I 
tarihli Ticaret Anlaşmasına Ek Protokol ile ili
şiklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısının ve gündemin 1:5 nci mad
desinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti I 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ara- I 
sındaki 8 . 10 . 1937 tarihli Ticaret ve ödeme 
Anlaşmasına ek Üçüncü Protokol ile ilişiklerinin 
onaylanmasının uygun, bulunmasına dair kanun j 
tasarısının, bâzı hususların yeniden görüşülmesi 
gerektiğiğinden, Komisyonumuza iadesini rica j 
ederim. j 

Ticaret Komisyonu Başkanı 
izmir j 

Arif Ertuno'ii i 

BAŞKAN — Gündemimizde bulunan bu ka- > 
nun tasarılarının, istenildiği veçhile, Ticaret J 
Komisyonuna iadesini reylerinize arz ediyorum. < 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ! 
İade edilecektir. \ 

4. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, \ 
Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki 4753 sayılı i 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
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bu kanuna bâzı maddeler ve geçici maddeler ek
lenmesi hakkında 5618 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifini geri 
istediğine dair önergesi (2/123) (4/72) 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Halen Millet Meclisi Ziraat Komisyonunda 

bulunan 4753 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve geçici maddeler eklenmesine dair olan 5618 
sayılı Kanunun üçüncü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifimi geri alıyorum, la
desini arz ve istirham ederim. 

27 .4 .1962 
Aydın 

Reşat özarda 

BAŞKAN — Kanun teklifi geri verilmiştir. 
Gündemimiz mucibince, birinci maddeyi söz

lü sorular teşkil ediyor. Fakat, kanun tasarıla
rının sözlü sorulardan önce görüşülmesi husu
sunda üç tane takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarılarının sözlü sorulardan evvel 

görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 
Trabzon Samsun 

Ali Rıza Uzuner îlyas Kılıç 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan kanun tasarılarının, söz

lü sorulardan evvel görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kırklareli 
Abdurrahman Altuğ 

Yüksıek Başkanlığa 
Kanun tasarılarının sözlü sorulardan önce 

görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Kayseri 

Mehmet Göker 

BAŞKAN — Takrirler mucibince, kanun ta
sarılarının sözlü sorulardan Önce görüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece gündemdeki kanun tasarılarının mü
zakeresine geçiyoruz. 

— 9 _ 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 11.10.1960 tarihli ve 97 sayılı Kanu
nun geçici ikinci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/160) (S. Sayısı: 67) (1) 

BAŞKAN — Kanunun öncelik ve ivedilik
le görüşülmesi hakkında bir takrir vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan, 97 sayılı Kanunun ge

çici ikinci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederiz. 
Millî Savunma Komisyonu 

Sözcüsü 
Ordu Milletvekili Balıkesir 

Ferda Gül'ey • Süreyya Koç 

BAŞKAN — Teklif veçhile tasarının önce
likle görüşülmesini kalbul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı?. 
Yok... Maddelere geçilmesini oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon yerinde mi efendim? (Yerinde 
sesleri) İlgili Bakan da yerindedir. 

Tasarının ivtedilikle görüşülmesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir.. Maddeleri okutuyorum. 

11.10.1960 tarihli ve 97 sayılı Kanunun geçici 
İkinci maddesi son bendinin değiştirilmesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1076 sayılı Yedek subay ve 
yedek askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici mad
deler ilâvesine dair olan 97 sayılı Kanunun ge
çici ikinci maddesinin son bendi aşağıda gös
terildiği şekilde değiştirilmiştir. 

«İki yıllık askerlik hizmetini öğretmen ola
rak tamamlıyanlar, teğmen nasbedilerek ter
his olunurlar. Ancak fiilen iki ders yılı öğ
retmenlik ve üç aylık askerî eğitimlerini ta-

(1) 67 S. Sayılı oamayazı tutanağm so-
nundadır. 

•M* 

mamlamadıkça terhis edilemezler. Fiilen iki 
ders yılı öğretmenlik ve üç aylık askerî eğitim
lerini tamamlıyanlar, iki yıllık müddetin hi
tamında terhisleri yapılmak üzere, terhis ma
hiyetinde izinli bırakılırlar. Bu şekilde izinli 
bırakılanlardan Millî Eğitim Bakanlığı kadro
larında öğretmen olmıyanlarm maaşları, izinli 
bırakıldıkları tarihi takibeden ay başında ke
silir.» 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edentar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Efendim, önce

lik ve ivedilik kararı var. Birinci müzakeresi 
bitmiştir, dediniz. 

BAŞKAN — Efendim, bir zühul oldu. Ka
nunun ivedilikle görüşülmesi oyunuza sunul
muş . ve kabul edilmişti. İvedilik kararını ver
diğinize göre, kanun kabul edilmiştir. 

Efendim şimdi gündemimiz icabı kanunları 
sıradan görüşmeye başlıyoruz. 

2. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ve 
9 arkadaşının, yatırımlar finansman fonu teş
kil ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki Ka
nunun değiştirilmesine dair kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/9) (S. Sa
yısı: 22 ye ek) (1) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı yoklar. Bütçe 
Encümeni lütfen yerini alsın efendim. Mevcut 
komisyon üyelerinin sözcülük salâhiyetleri var 
mı efendim? (Yok sesleri)) Filvaki Maliye Ba
kanı yoklar; onu temsil edecek memur vardır, 
fakat Bütçe Komisyonundan ancak iki arka-

10 
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daşımız var. Bu arkadaşlar da sözcülüğe salâhi
yetleri olmadıklarını söylediler. O halde bu ka
nunun müzakeresini geri bırakıyoruz. 

3. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
3005 sayılı Meşhut Suçlar Kanununun 14 ncü 
maddesinin yürürlükten kaldırılmasına mütaal-
lik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/81) (S. Sayısı: 67) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu lütfen ye
rini alsın. 

Tasarının ikinci görüşmesidir. Maddeleri 
okuyoruz : 

3005 sayılı Meşhut Suçlar Kanununun 14 ncü 
maddesinin yürürlükten kaldırılmasına mütaal-

lik kanun teklifi 

MADDE 1. — 3005 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge teklifi yok. Madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmî-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ad
liye Vekili yürütür. 

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

Kanunun tümünü oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 

•i. — 1.9.1960 tarihli ve 70 sayılı Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/103) (S. Sayısı: 66) [Birinci görüşme 
tarihi: 18.4.1962] 

BAŞKAN — Bunun da ikinci görüşülmesi-
dir. Bütçe Komisyonu? Yok. Bu kanun da, Büt
çe Komisyonunun bulunmaması dolayısiyle ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

(1) 57 sayılı basmayazı 16.4.1962 tarihli 
tutanağın sonundadır. 
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Şimdi birinci görüşülmesi yapılacak kanun

lara geçiyoruz. 

5. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğ-
lu'nun, Adalet Başkâtip, icra memuru, zabıt kâ
tibi ve yardımcılarına tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet ve Bütçe komis
yonları raporları (2/45) (S. Sayısı: 56) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu yerinde, 
Bütçe Komisyonu yok. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Başkan Bey, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlarım, mahkeme başkâtipleri ve zabıt kâ
tipleri hakkındaki tazminata mütedair kanun 
teklifinin müzakeresi, Bütçe Komisyonunun ih
mali yüzünden üçüncü defadır yapılamemekta-
dır. Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşların bir
çokları buradadır. Bütçe Komisyonu hangi se
beple Büyük Millet Meclisinde değildir? Bunun 
Başkanlıkça tetkik ve tahkik edilmesini istir
ham ediyorum arkadaşlar. 

MEHMET GÖKER (Kayseri) — Usul hak
kında söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET GÖKER (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar, Büyük Meclisin; Başkâtip, ic
ra memuru, zabit kâtibi ve yardımcılarına taz
minat verilmesi hakkındaki kanunun tümü ka
bul edildikten sonra maddelere geçildi ve birin
ci maddesine gardiyanların da ithal edilip edil
memesi mevzuunda Yüksek Meclisin oylarına 
müracaat edildi ve neticede gardiyanların da 
birinci maddeye ithal edilmesine ve bu husu
sun Anayasaya aykırı olmadığına karar ve
rildi. 

Malûmuâliniz bundan sonra Bütçe Komis
yonu ikinci defa yetkisini kullanmak suretiyle 
ısrar etti ve bu gardiyanlar grupunu da mad
deye ithal ettirmedi. Meclis ikinci defa olarak 
kararında ısrar etti ve maddeyi redaksiyonu 
yapılması için Bütçe Komisyonuna gönderdi. 

Bütçe Komisyonu acaba Muhterem Meclisin 
bu kararına karşı geldiği için ve bunu komisyon 
olarak kabul etmediği için mi bu redaksiyonu 

(1) 56 S. Sayılı basmayazı tutanağın $o-
nundadtr. 

n 
11.04.1962 tarihli
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yapmıyor ve burada bulunmuyor? Yapılacak re
daksiyon, maddeye, «gardiyan» kelimesinin ilâ
vesinden ibarettir. Bütçe Komisyonunun, Mecli
sin kararma rağmen bunu yapmaması ve burada 
bulunmaması hakikaten teessüfe şayandır. 

Maruzatım bu kadar. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKlLİ 
HÜRREM MÜFTÜGİL (Elâzığ) — Muhterem 
arkadaşlar, komisyonumuza gönderilen son He
yeti Umumiye kararı gereğince tasarı redaksi
yondan geçirildi ve Heyeti Umumiyeye takdim 
edildi. Fakat malûmuâliniz olduğu üzere Heye
ti Umumiyede bütçe kararlarını, Bütçe Komis
yonu raporlarını, lâyihalarını Bütçe Komisyonu 
Sözcüsü müdafaa eder. Kendisi mazereti dolayı -
siyle burada bulunmamaktadır. Bu yüzden ko
misyonun bulunmamasına hükmetmek doğru de
ğildir. Bence mazereti olan bu arkadaşımızın bu
lunmayışı, bu müzakerenin tehirini de gerektir
mez. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, vaziyeti Riyaset 
izah etsin. 

Bir defa bir kanun tasarısı veya teklifinin 
müzakeresi sırasında bu tasarı veya teklif, hangi 
komisyonda müzakere edildiyse o komisyonu 
temsil eden bir heyetin yerinde bulunması, ve
kâletle .ilgili veya hangi vekâletten gelmişse o 
vekilin veya o vekili temsil eden birinin bulun
ması İçtüzüğün mucip şartıdır. 

Riyaset burada encümeni yerine davet etti. 
Evvelki bir tasarı görüşüleceği sırada iki arka
daş geldi ve hu iki arkadaşa, komisyon namına 
konuşma yetkisini haiz olup olmadıkları Riyaset 
tarafından soruldu, «değiliz» dediler. O halde 
komisyon yok addedilir. Biz tekrar ediyoruz, 
komisyon yerini alsın. («Komisyon yerini aldı» 
sesleri) Telâş buyurmayın, sabırlı olunuz efen
dim. Komisyon şimdi yerini aldı, salahiyetli Ba
kan da burada bulunuyorlar, müzakereye başlı-
yacağız. Riyaset Encümeni getirmek için oda 
oda arıyacak değildir. Muayyen bir yerde ise 
oraya haber gönderir, şöyle bir kanun görüşü
lüyor yerinizi alın der. Böyle bir şey yoksa 

Riyaset Encümeni arayamaz. 
COŞKUN KIRCA ( i s t anbu l )— Usul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, Yüksek Meclisçe, B'Hçe Komisyo-
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nünün ısrarına rağmen kabul edilmiş olan bir hu
susun, redaksiyon için kendisine havale edil
miş olmasına rağmen, Bütçe Komisyonunun ha
len huzurunuzda bulunmaması hakikaten hay
retle karşılanacak bir husus. (Komisyon burada, 
sesleri) 

Bununla beraber, meri içtüzüğümüzün 44 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, Bütçe Ko
misyonunun burada bu hususta konuşa bilmesi 
için. sadece sözcünün bulunması kâfi değildir. 44 
ncü maddenin 2 nci fıkrası aynen şöyle der : 

«Mazbatası müzakere olunan bir encümenin 
âzası veyahut encümen namına müdafaaya sa-
lâhiyettar mazbata muharriri veya bir âza encü
menlere tahsis olunan masanın başında bulunur
lar. 

Nisap bulunmadığı takdirde, encümen namı
na söz istiyen zat yalnız maddenin encümene ia
desini teklif edebilir.» 

Bütçe Encümeni, 35 üyeden teşekkül eder. 
Nisabı 12 kişidir. 12 kişi bulunmadığı takdirde 
nisap yoktur demektir. Burada, bundan böyle, 
bu kaidenin uygulanması icabeder. Aksi tak
dirde, kanunun müzakeresine imkân yoktur. 

BAŞKAN — Halil Özmen arkadaşımız söz 
istemişlerdi. Ne hakkında efendim? 

HALlL ÖZMEN (Kırşehir) — Usul hakkın
da efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Müsaade eder
seniz usul hakkında konuşacağım. 

Sayın Başkan ve muhterem arkadaşlar, bir 
kanun teklifi gündeme alındıktan sonra, bilhas
sa akçalı bir kanun teklifinin görüşülmesi mev-
zuubahsolduğu takdirde kanaatimce ilgili ko
misyon Meclis çalışmasından evvel, yani Heyeti 
Umumiye toplantısından evvel kendi aralarında 
görüşür, eğer komisyon sözcüsü hasta ise veya
hut başka bir mazereti varsa yeni bir arkadaşı 
seçer ve o şekilde Meclise gelinir. Böyle olması 
icabederdi. («Buradalar» sesleri) Şimdi burada 
olduklarını anladım sevgili kardeşim. Çok istir
ham ediyorum, her halde bir şey söylemek isti
yorum müsaade buyurun. 

O itibarla özür dilerim muhterem arkadaşla
rım. Bu şekildeki hareketlerimiz devam ettiği 
müddetçe müşkül mevkilerde kalıyoruz. Onun 
için, bundan sonraki hareketlerimizi daha dik
katli ayarlıyalım; vazife neyi icabettiriyorsa onu 
yapalım. 
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Bunları arz etmek için söz almış bulunuyo

rum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Kanunu görüşmeye başlıyoruz. 
Bu kanunun, öncelik ve ivedilikle görüşülme

si hakkında bir teklif vardır. Fakat İçtüzüğün 
70 nci 'maddesine uymadığı için bu takriri oku-
tamıyaeağım. 70 nci maddeyi huzurunuzda oku
yayım, takrir sahibi de malûmat edinmiş olsun
lar. 

«Bir kanun lâyihası veya teklifi hakkında ya 
takdim edilirken, yahut birinci müzakeresinden 
evvel Hükümet, teklif sahibi veya aidolduğu en
cümen müstaceliyet kararı istiyebilir.» 

Biz birinci müzakeresine başlamış olduğu
muzdan dolayı bu takriri okutup reyinize koya-
mıyacağım. Bütçe Komisyonu raporunu okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun, 

Adalet başkâtip, icra memuru, zabıt kâtibi ve 
yardımcılarına tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin (birinci maddesiyle ilgili ol*arak 
Yüksek Meclisçe kabul edilen önergeler üzerine 
komisyonumuzda ilk defa yapılan müzakereler
de, bu önergelerin derpiş ettiği değişikliklerin 
Bütçe kanunlarına bağlı (D) cetvellerinde gös
terilen ücret miktarlarının tadili mahiyetinde 
olması hasebiyle ancak bütçe kanunlarının tâ
bi olduğu usul dairesinde gerçekleştirilmesinin 
mümkün olacağı Anayasanın 94 ncü maddesi 
ile sarahaten tesbit edilmiş bulunması esbabı 
.mucibesiyle iştirak edilmemiş idi. Bu suretle ha
zırlanıp sunulan mazbatamız Yüksek-Meclisin 
tasvibine iktiran etmemiş olmakla,Nz,abıt kâtip
lerine verilecek tazminatın gardiyanlara da teş
milini mümkün kılacak şekilde maddenin yeni
den düzenlenmesi müzakere edildi. 

Komisyonumuz bu konuda birinci ve ikinci 
defa tanzim ettiği mazbatalarındaki görüşlerin
de her hangi bir derişiklik olmadığı müşahede 
edilmekle beraber, Yüksek Meclisin bu konuda
ki kararlarına uygun olarak kanunun başlığı, 
birinci maddesi ve ekli cetvel yeniden düzen
lenmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekii Sözcü 
Elâzığ Ankara 

H. Müftügil t. Seçkin 
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Artvin 

S. 0. Avcı 
Diyarbakır 

R. tskenderoğlu 
tstanbıd 
A. Oğus 
Kırşehir 
A. Bilgin 

Konya 
R. özal 
Sakarya 

N. Bayar 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Aydın 
î. Sezgin 

Hatay 
Ş. tnal 

îzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Konya 
t. Baran 

Ordu 
A. H. Onat 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Yozgat 
C. Sungur 

Adalet başkâtibi, icra memuru, zabıt kâtibi ve 
yardımcılarına mübaşir, ceza evi müdürü, me
mur ve gardiyanlara tazminat yerilmesi hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay dairelerinde ve ge
nel mahkemelerde vazife gören başkâtip, baş
kâtip yardımcıları, memur, zabıt kâtibi ve yar
dımcıları ile icra memuru ve yardımcılarına ve 
mübaşirlere, ceza evi müdür, memur ve gardi
yanlarına aylıklarından başka ekli cetvelde 
gösterilen tazminat verilir. 

Cetvel 
Maktu 

tazminat 
Lira 

150 Yargıtay ve genel mahkeme başkâtip, 
başkâtip yardımcıları, icra memur ve 
yardımcıları, ceza evi müdürleri, 

100 Yargıtay memur ve kâtipleriye genel v 

mahkeme zabıt kâtip ve yardımcıları ve 
ceza evi memurları, 

75 Gardiyan ve mübaşirler. 
COŞKUN KIRCA (îstanbul) — Söz istiyo

rum. 

BAŞKAN — Bunda konuşulmaz. Madde re
daksiyon için encümene gitmiş idi. Bunda ko
nuşulmaz. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Neden?... 
Konuşulur. 

BAŞKAN — Maddesini gösterin? 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Aykırı bir 

madde var mı Reis Bey? 
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BAŞKAN — Hayır. 
KADRİ ÖZEK (izmir) — Sual soracağım. 
BAŞKAN — Sual sorulabilir. ' 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Adalet Ba

kanından su&l soracağım, lütfen efendim? 

BAŞKAN — O başka. Buyurun Vekil Bey. 
ADALET BAKANI SAHÎR KURUTLUOĞ-

LU (C. Senatosu Üyesi) — Ben konuşmadım ki 
bana eual teveccüh etsin. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü kürsüye gel
sin, sual var.. 

Buyurun Kadri Bey. 

KADRİ ÖZEK (îzmir) — Halen müzakere 
konusu olan bu kanun yarın tatbikatta bâzı ak
saklıkların doğmasını mucd'b olabilir. Filhakika 
kadrosu başkâtip olup da veya burada bu ka
nunda tadadedilen vazifelerden birisi olup da 
bir başka vazifede istihdam edilen memurun da 
bu kanundan istifade etmesi mümkün gibi gö
rünüyor. Bu hususun açıklanmasını Sayın Söz
cüden istirham •ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Ilyas Seçkin. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ILYAS 

SEÇKlN (Ankara) — Muhterem arkadaşlarını, 
Kadri Özek Beyefendinin sualleri, anlıyabildi-
ğime göre; bir başkâtip kadrosuna tâyin edil
miş olup da, hasbejicap, daire âmirlerinin gör
düğü lüzum üzerine, foir başka vazifede fiilen 
çalışmakta ofen adliye mensuplarına bu taz
minatın verilip verilmiyeceği hususundadır. 

Kanaatimce, tâyini kararı hangi kadrpda ise, 
bu kadroya tahsis edilmiş olan tazminatı alabi
lir. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Efendim, 
usul hakkında. 

BAŞKAN — Efendim, siz şimdi bir şeyler 
ihdas etmek istiyorsunuz. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Ben ederim 
veya etmem, o sizin takdirinize ait değildir. 
Ortaya yeniden yazılmış bir madde gelmiş, bu 
madde üzerinde söz vermeniz icabeder. 

BAŞKAN — Bu maddenin kifayeti müza
keresi hakkında takrir vardır, Riyaset bunu 
reye koymuş, kabul edilmiştir. Takrir reye kon
muş, madde ile birlikte encümene gitmiştir. 
Encümen ııoktai nazarında İsrar ettiğinden 
geri gelmiş ve son bir müzakere ile «gardiyan
lar» kelimesinin maddeye yazılması kabul olu-
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narak yine encümene verilmiştir. Şimdi mazba
tası okunmuş ve son vaziyeti almıştır. Bunun 
üzerinde artık konuşma olmaz. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Madde de
ğişik, yeni bir şekil almıştır, üzerinde konuş
mak iktiza eder. 

MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 
Muhterem arkadaşlar, bu mevzu görüşülmüş 
ve kifayeti müzakere kabul edilmiş, komisyona 
gitmiş ve son şekliyle komisyondan gelmiştir. 
Ama komisyonca yapılan redaksiyon Meclisin 
temayülüne uygun mudur, değil midir. Bu ba
kımdan mevzuun görüşülmesi ve anlaşılması lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Başkâtip, zabıt kâtipleri ve 
gardiyanlara verilecek bu tazminatın Devlet 
Şûrası zabıt kâtiplerine de teşmili hakkında 
takrir var idi ve bu takriri biz Bütçe Encüme
nine göndermiştik. Bütçe Encümeni nazarı iti
bara almamış. Fakat huzurunuzda okunmadığı 
için takrirleri okutmak mecburiyetindeyim. , 
(«Okundu» sesleri) 

Okunmuş, fakat oylanmamış. Reyinize arz 
edeceğim. («Reddolundu» sesleri) Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adalet başkâtibi, icra memuru, zabıt kâtibi 

ve yardımcılarına, mübaşir, ceza evi müdür, me
mur ve gardiyanlarına tazminat verilmesi hakkın
daki, kanunun 1 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz vo teklif ederim. 

izmir 
Kadri özek 

Madde 1. — Yargıtay dairelerinde ve genel 
mahkemelerde fiilen vazife gören ve kadrosu 
başkâtip, başkâtip yardımcıları, memur, zabıt 
kâtibi ve yardımcıları ile icra memuru ve yar
dımcılarına ve mübaşirlere, ceza evi müdür ve 
memurlarına aylıklarından başka ekli cetvelde 
gösterilen tazminat verilir. 

M. Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci 

maddesine: 
(Danıştay) kelimesinin ilâvesini, metinden 

(memur) kelimesinin tayyını arz ve rica ede
rim. 

Balıkesir 
Ahmet Aydın Bolak 
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ADLÎYE BAKANI SAHÎR KURUTLUOĞ-

LU (Cunı. Baş. Kon.) — Bir mâruzâtım yok, 
efendim. (Gülüşmeler) 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Söyliyecek-
lerim bitmedi. Söz istiyorum, efendim. 

M. Meclisi B : ( 
Yüksek Başkanlığa 

1 nci maddenin metnine Danıştay kâtiple
rinin de ilâve edilerek kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Mardin 
Mehmet Ali Arıkan 

BAŞKAN — Buyuı m, Kadri özek. 
KADRİ ÖZEK (îzmir) — Muhterem arka

daşlarım, demin komisyon sözcüsü arkadaşım
dan cevaplandırılmasını istediğim sualin esa
sen meali bu idi. Yani kendilerine, tazminat ve
rilmesi bu kanunla kabul edilen her hangi bir 
memur bir tesadüf eseri olarak bir başka vazi
fede istihdam ediliyor ve aynı kadroyu muha
faza ediyorsa, bunların bu tazminattan istifade 
edeceklerini beyan ettiler. Binaenaleyh, takriri
me lüzum kalmamıştır, geri alıyorum, efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlar; Millet Meclislerinin vazifeleri
ni lâyıkı veçhile görebilmeleri için usul mesele
sinin, İçtüzük ve Meclislerin sebebi vücudunu 
teşkil eden meşveret usulü ile halletmesi lâzım
dır. 

Başkan, komisyona gidip tekrar müzakere 
için gelen bu tasarı hakkında, Tüzüğün sarih 
hükmü olmadıkça hiç kimseye söz vermezlik 
yapamaz. Bu takdirde Mecliste birbirini ikna 
metodu ile fikirlerin müdafaa imkânı kalmaz, 
parlâmentonun sebebi vücudu ortadan kalkar. 
Onun için Riyasetten çok rica ediyorum, Coş
kun Kırca, arkadaşımıza meselenin esası hakkın
da söz vermeye mecburdurlar. Aksi takdirde 
bunu yüksek Meclisin reyi ile halletmeye mec
burdur. Riyaset yanlış teamüller tesis ediyor. 
Bu takdirde parlâmento vazifesini yapamaz. 
(Orta sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — îkinci takriri tekrar okutuyo
rum : 

(Balıkesir Milletvekili Aydın Bolak'm öner
gesi tekrar okundu.) 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Takrir hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, takrirde derpiş edilen yeni zam 
hakkında muhterem Adalet Bakanının resmî 
görüşünü açıklamasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Adliye Bakanı. 

BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, benim bildiğim kadar, Hükümet 
müşterek mesuliyet altında çalışır. Bu madde
nin bundan evvelki müzakeresi esnasında hu
zurunuzda söz almış olan Sayın Maliye Bakanı, 
aynca bütün milletvekilleri ve Cumhuriyet Se
natosu üyelerine yolladığı 25 Nisan 1962 tarihli 
bir mektupta bütçeye yeni masraflar yükliyen 
kanun tekliflerinin uzun bir listesini vermiş ve 
sebeplerini izah ederek, bu tarz, tekliflerin kül
liyen aleyhtarı «olduklarını açıklamıştı. (Mec
lis lehinde (sesleri) Bern Hükümete hilbabediyo-
rum. 

Şimdi arkadaşlar; Maliye Balkanından soru
yorum : Bu açıklamayı Bakanlar Kurulunun 
kararı üzerine Hükümet adına mı yapmıştır. 
Eğer Hükümet adına yapmamış ise, şahsı adına 
bir Bakan kimi ilzam ederek (bu açıklamayı yap
mış olabilir? 

Tekrar etsinler; Hükümet bütün Balkanları 
ile birlikte zam tekliflerinin lehinde midir, aley
hinde midir? (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANİ SAHİR KURUTLUOĞ-
LU — Çok muhterem (arkadaşlar; şahsıma Coş
kun Kırca Bey tarafından tevcih buyurulan su
alin cevabını arz etmeden evvel, hafızalarınızı 
bütçe konuşmalarına kadar, geriye götürmek 
mecburiyetindeyim. Bu memlekette hukuk ve 
adalet oıtganJıarmın işlemesinde, Ibu organların 
yardımcısı zabıt kâtipleri sınıfının da himaye
ye muhtacoMuğu konusunda Yüksek Meclisten 
sual tevcih eden arkadaşım (bendenizi irşat bu
yurmuşlar idi. (Alkışlar) Meselenin, adlî hiz
metin ifası ile bir malî portenin karşı karşıya 
bulunması noktasında ne tarafı tercih gerekti
ğini takdir edecek yine Yüksek Meclistir. Bk 
Hükümet olarak şu veya bu mevzuda'»bir karâ
ra varmış olabiliriz. Biz bir suale mu'hatanola-
hümek için bu karar Iharicinde, Hükümet 'ola
rak (huzurunuza bir teklif getirirsek, o zaanan 
Coşkun Kırca Bey bizi ilzam edebilir. Büyle bir 
ısulalleri varsa tounu lütfen Başbakana tevcih et
sinler. 
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Bir noktayı da arz edeyim : Eğer Hüiküme-

tin prensip kararları Hilâfına, bu memleket 
adaletine hizmet edecelk 'olan bir sınıfa ırnaaş ve 
tazminat tahsisi sebetbiyle benlim «evet» demem 
Hükümetten çekilmemi ieıabettiriyorsa, Ibunu da 
seve seve göze almışımdır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÜDAÎ 

ORAL (Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, 
Başkanlığa verilen iki takrir üzerine söz almış 
bulunuyorum. 

Evvelâ, kadroları itibariyle zabıt kâtipliği, 
başkâtiplik vazifesi gören arkadaşlarımız, 5439 
sayılı Kanuna göre, Bakanları tarafından başka 
yerlerde istihdam edilseler dahi, Bütçe Komis
yonu Sözcüsü arkadaşımızın kabul buyurdukları 
veçhile, tazminata müstahaktırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de Ahmet Aydın 
Bolak arkadaşımızın, (memurlar) kelimesinin me
tinden çıkarılması lâzımgcldiğine mütedair tak
ririne iştirak etmediğimize işaret etmek istiyo
rum. Esasen, Yargıtayda vazife gören arkadaşla
rımızın sırası ile başkâtip, başkâtip yardımcısı, 
memur ve zabıt kâtibi olarak vazife ifa etmekte 
oldukları aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Muhterem Coşkun 
Kırca arkadaşımızın fazla hassasiyet göstermesi
nin yerinde olmadığı kanaatindeyiz. Yüksek He
yetinize sevk edilen bu kanun teklifi, teşriî fonk
siyonumuz başladığı andan; Kıymetli Mahmut 
Alican arkadaşımız tarafından verilmiş ve Adalet 
Komisyonunda müzakeresi yapılmaktayken, Sa
yın Adliye Bakanımızın da ifade ettikleri gibi, 
Heyeti Umumiye önünde; bütçenin tümü üzerin
de konuşmalar yapılırken burada bütün parti 
grupları adına söz söyliyen ve Adalet-Bütçeşinin 
müzakereleri sırasında söz alan grup sözcüleri 
ittifakla Adliye Komisyonunda görüşülen bu ka
nuna iltifat edeceklerini, benimsediklerini ve ka
nuna gruplarının müspet oy vereceklerini ilân ve 
tevsik etmişlerdi. Bilâhara bütçeye yük tahmil 
eden kanunların getirilmemesi bahis mevzuu edi
lerek, Heyeti Umumiyede müzakere edilip kabul 
edildikten sonra bu kanunun çıkarılmamasına ma
tuf yapılan her türlü konuşmayı Umumi Heyete 
hürmetsizlik olarak kabul ediyorum, arkadaşlar. 
(«Ne münasebet?» sesleri.) 

Arkadaşlar, şimdi adalete hizmet etmek isti
yoruz diyoruz. Adalete hizmet ederken, adaletin 
tecellisinde yardım, edecek olan yargılamanın ba-
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şmdan sonuna kadar bir meşakkat ve mihnet al
tında çalışan, çoluk ve çocuğunun iadesini temin 
etmekten âciz olan, mahkeme ilâmlarında imza sa
lâhiyeti verdiğiniz ve gecenin geç vakitlerine ka-, 
dar çalışmak zorunda olan başkâtip, başkâtip 
yardımcısı ve zabıt kâtiplerine vereceğimiz bu taz
minatla adalete hizmet ettiğimiz kanaatindeyiz. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAHMUT 

ALtOANOĞLU (Sinop) — Muhterem arkaraşlar, 
diğer bir kanun teklifi münasebetiyle 'huzurunuza 
çıkmış, bir nelbzeeik mesleğimden bahsetmiştim. 
Yıllarca beraber çalıştığım Adliye mensuplarının 
maddi ve mânevi durumlarının, mesailerinin ne 
derece ağır olduğunu bilen bir arkadaşınızım. 
Her zaman deriz ki, «Adalet mülkün temelidir!», 
yani «el adlü esasül mülk» tâbiri hakikaten bü
yük bir sözdür. Adliye mensuplarının mesaileri 
diğer memurin mesaileri ile ölçülemez. Bunların, 
sabahın yedisinde, yedibuçuğunda vazifeye baş
layıp, akşamın geç vakitlerine kadar çalıştıkları, 
mesai saati haricinde emek sarf ettikleri ve ma
alesef buna mukabil emeklerinin karşılığını ala
madıkları bir hakikattir. Bu arkadaşların emek
lerinin mukabili haklarını teslim etmek bir zaru
rettir. Bunların hepsi düşünülerek, 14.12.1961 . 
tarihinde, daha bütçe müzakereleri başlamadan 
evvel bu kanun teklifini yapmış bulunuyordum. 

Coşkun Kırca arkadaşımız, her zaman yaptığı 
gibi, bu defa da 'Sayın Adalet Bakanına bir hay
li sual sordu ve çatmak istedi. Kanun teklifini 
getiren bendenizim... 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu, madde esas 
itibariyle kabul edilmiş vaziyettedir, lütfen şahsi 
münakaşalara girmeyiniz. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MAHMUT 
ALİCANOĞLU (Devamla) — Şimdi bir arkada
şımızın 'tadil teklifine temas etmek isterim. 
Mehmet Ali Bey arkadaşımız 'derler ki : «Kanun 
tasarısında geçen (ımemurin) kelim esini kaldı
ralım.» («O hallolundu» sesleri) Efendim, Da
nıştay zabıt kâtiplerini dâhil edelim diye bir 
takrir okundu. Hepinizin malûmudur; kaza 
mercileri, adlî, askerî, Mari olmak üzere üç kı
sımdır. Hepsinin Teşkilât Kanunları, mevzua
tı ayrıdır. Biziım teklif ettiğimiz tasarı; sadece 
ve sadece adlî mevzuat ve adlî teşkilâta mütaal-
liktir. Danıştay-(teşkilâtı 'mevzuatı, malînnuâli-
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nâz olduğu üzere, ayrıdır. İsteriz ki, onlara <da I 
verilsin. Buraya dâhil edilmesini (kanun ıtekni- I 
ği balkımmdan uygun görmüyorum. Arkadaş- I 
lar ayrıca teklif getirsinler, ikaibul ederiz. Bu I 
itibarla kanun teklifinin kalbulünü bilhassa is- I 
tirham edi'yorum, hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Mehınet Ali Bey, bu (mesele I 
hallolundu dediğinize göre, talkrirıinizi geri alı- I 
yor musunuz? I 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Ke-
is Bey, takrir Mehmet Ali Beyin değil, benilm- I 
dir. Meselenin ıhallolunan kısmı var, olunmı- I 
yan kısmı var. Müsaade edersenflz arz edeyim. I 

COŞKUN KIRCA (îstanlbul) — Reis Bey, 
daha önce söz lilstemişüm. I 

BAŞKAN — Sabırlı olunuz. Buyurun, Boiak I 
Bey. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Muhterem arkadaşlarım; takrir, kanunun ilk I 
müzakeresi günü verilmiştir. (Danıştay) keli- I 
•meşinin ilâvesi ve (memur) kelimesinin tayyı I 
hususun'dadır. Riyasetin bir zühulü ile takrir 
dkunmuş, f akait oya konımaımıştır. Esasen I 
maddenin birinci müzakeresi yapılmış, ikinci I 
müzakeresi yapılmakta olduğuna göre, benim I 
teklifim, teklif olmaktan çıkmış, artık bunun I 
oylamasına imkân kalmamıştır. Teklifimde mü- I 
him ol'an, (Danıştay) Ikelıilmesinin ilavesidir. 
«Danıştayda vazife gören zalbıt kâtibi ve kâtip- I 
ler 'kanunun şümulüne alınsın mı, alınmasın mı* I 
hususu müzakere edilmektedir. (Danıştay) Ike- I 
Mmesi ilâve edilirse Danıştayda çalışan zabıt I 
kâtipleri ve kâtipler de bu kanunun şümulüne I 
girmektedirler. Danıştay (kelimesinin buraya I 
ilâvesi ile halen -Danıştayda çalışmakta olan 36 I 
aded zabılt kâtibi ve kâtip istifade edeceklerdir. I 
Yıllık bütçe tas'arruflafrıııdan temin edilmişolan I 
80 küsur bin lira ile karşılanacağı için yeni ibir I 
tahsisat ilâvesini de mutazammın değildir. Sa- I 
ynı Mahmut Alicanoğiu'nun dediği gibi, huşu- I 
si bir kanun mevzuu olarak d>a mütalâasınla im- I 
kân yoktur. Anealk, kanunun icra maddesi «Bu I 
kanunu Adalet Bakanı yürütür» yerine «Bu ka- I 
nunu Bakanlar Kurulu yürütür» 'olarak değiş- I 
tirildiği takdimde, adliye zabıt kâtiplerinin, I 
Danıştayda vazife gören 36 kişinin durumları, I 
bütçeye bir tahsisat ilâvesine lüzum kalmaksı- I 
zm hal'İedilmiş olacaktır. Kanunun tüımü kalbul I 
edildiğine ve birinci müzakerasi yapıldığına. ıgö- I 
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re, bu mevzu üzerinde Hükümeti temsil eden 
Sayın Adalet Baikam da şahsı adına bu istika
mette reylerini izhar ettiğine göre «Danışltay» 
kelimesinin ilâvesini bütçeye yük tahmil eden 
bir şekil olarak görmüyorum. 

BAŞKAN — Görüşmelerin kifayeti hakkın
da takrir var ama Coşkun Kırca arkadaşımız 
daha evvel siöz istemişlerdi; onun için kenküle-
rine söz veriyorum. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Aziz arka
daşlarım ; ilk >önce şunu IbeMrteyim ki; kanunun 
birinci görüşmesini yapıyoruz; Kanunun MiHet 
Meclisince kabulü, ancak ikinci görüşmeden 
sonra-mümkün olabilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; evvelâ, Hüdai Oral 
arkadaşımın biraz fazla sert konuşmaları üzeri
ne cevap vermek isterim. Yüksek Meclisin bü
tün üyeleri muayyen bir fikir üzerinde ittifak 
edebilirler; fikirlerini bu kürsüden müdafaa 
etmeleri de haklarıdır ama, aranızdan bir tek ki
şi başka fikirde 'olur; o fikrini bu kürsüde mü
dafaa eder »ve bunu siz hürmetsizlik telâkki 
ederseniz, bu kürsünün hürriyeti ortadan kal
kar. (Alkışlar ve bravo sesleri) Muhterem ar
kadaşlarım, bendeniz ne Sayın Adalet Bakanı
nın, ne de Maliye Bakanının haklı olup olmadığı 
hususunda maalesef fikre sahip değilim. 
Bu sebepten dolayı ne birisinin ne de öbürünün. 
istifa etmelerini talebetmeye mücaseret edecek 
değilim. Bendeniz elemle görüyorum ki, Hükü
met, hükümet olarak bu mevzuda her hangi bir 
fikre sahip değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuza gelen 
tasarıları, komisyonlardan itibaren, Hükümet 
temsilcileri teker, teker vekâletleri adına değil, 
Hükümet olarak müdafaa eder, yahut reddini 
ister. Hükümet, hükümet olarak, Adliye Ba
kanı olmadan, Maliye Bakanı, Maliye Bakanı 
olmadan, Gümrük ve Tekel Bakanı, Gümrük ve 
Tekel Bakanı olmadan önce müşterek mesuliyeti 
haiz Bakanlar Kurulunun üyeleri olarak, yal
nız kendilerinin getirdikleri tasarılar hakkında 
fikir beyan etmekle değil, fakat Devletin umumi 
idaresinden mesul oldukları için ferden ferda 
Meclis üyelerinin getirdikleri her kanun teklifi 
üzerinde de burada Hükümet adına fikir beyan 
etmek zorundadırlar. Adalet Bakanının şah
si fikri olabilir, Maliye Bakanının şahsi 
fikri olabilir. Şahsi fikirleri ile, 'burada, 
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bizini huzurlarımızı işgal etmeye haklan î 
yoktur. Hükümet, Bakanlar Kurulu ola- I 
rak fikirlerini, bize arz etmek mecburiye- I 
tindedir. Eğer, bu hususta Hükümetin bir fifc- I 
ri yoksa, bundan sonra kendilerine yapılacak I 
tavsiye, gelmiş olan kanun tekliflerinin Bakan- I 
lar Kurulu gündemine alınması ve ondan sonra I 
da burada Hükümet adına bir tek fikrin beyan I 
edilmesidir. Böylelikle, kendi tâbiri ile «buraya I 
yeni yeni masraf teklifleri ile gelmeyiniz» diye I 
«yalvaran» Maliye Bakanını bu mevkide yalnız I 
bırakmayıp, o mevkie bütün Hükümeti koymak I 
gerektiğini söylemek isterim, arkadaşlar. (C. I 
H. P. sıralarından alkışlar) I 

BAŞKAN — Adliye Bakanı söz mü istiyor- I 
sunuz? (Kifayeti müzakere takriri var sesleri) I 
Adliye Bakanı istiyorsa, söz vermek mecburiye- I 
tindeyim. I 

ADLÎYE BAKANI SAHİR KURUTLU-
OĞLU (Cum. Baş. Kon.) — Çok muhterem I 
arkadaşlarım, yüksek huzurunuzda müzakeresi I 
cereyan eden kanun tasarısı 14 . 12 . 1961 I 
tarihinde Yüksek Meclifce tevdi edilmiş bulun- I 
maktadır. Bâzı fikirleri tekraren ifade edeceğim I 
için affmızı istirham ederim. Bütçe müzakere- I 
lerinde Hükümetinize ışık tutan, bütçe muza- I 
kerelerinde Hükümete salim bir istikamet çizen I 
yüksek tenkidleriniz bizim için daima ittiba edil- I 
mesi lâzımgelen aydınlık fikirler olarak kabul I 
Edilmiştir. Bir hükümet anlayışını, Coşkun I 
kırca Beyefendinin çizdiği hudutlar içerisinde 
değil, Yüksek Meclisin aydınlık ve işaret ver
diği istikamette tatbik etmeyi şeref bilenlerde- I 
nim. (Bravo sesleri, alkışlar) Âmme ve idare 
hukuku zaviyesinden hükümetin ve hükümet 
mesuliyetinin icabettirdiği her noktayı asgari 
kendisi kadar bilen, asgari kendisi kadar bu 
hudutlar içerisinde hürmetkar olmayı şeref te
lâkki eden bir Hükümet üyesi olarak huzurunuz
da konuşuyorum. (Bravo sesleri) Ben kanunun 
şevki tarihinden evvel ittihâz edilmemiş bir Hü
kümet prensibinin hilâfına; Hükümet üyesi ola- | 
rak, hükümet kararının hilâfına konuşmanın 
mesuliyetini deruhte edecek kadar cesarete sa
hibim. Bunu biraz evvel Yüksek Huzurlarınızda 
ifade etmekle kendimi en bahtiyar bir noktaya i 
erittirdiğinle fcaani bulunmaktayım. (Alkışlar) J 

Hükümet üyeleri Meclislerin irşatları ve ân- i 
layışlan istikametinde hareket etmedikleri müd- | 
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detçe o Hükümete lâyık insanlar olmadıklarını 
açıklarlar. (Bravo sesleri) Ama bir arkadaşı
mızın bu anlayış dışındaki mütalâası, bizi mes
uliyet mevkiinden uzaklaştırmaya da kifayet 
etmez. Bu itibarla tekrar ifade etmek isterim 
ki, bu memlekette her şeyin üstünde, her pürü
zün ve her türlü münakaşanın üstünde bir 
adalet anlayışına varmak arzusunda isek, hâ
kimler kadar, bu meslekte hizmetleri geçen, 
emekleri olan ve adaletin tecellisinde yardımcı 
olarak bugüne kadar kaderlerini bu mesleğe bağ
lamış bu insanların da himayeye muhtacolduğu-
nu, 30 senedir bu mesleke emek vermiş bir ar
kadaşınız olarak bilen, anlıyan ve takdir eden 
bir Hükümet âzası sıfatiyle konuşuyorum. 

Teklif Hükümet teklifi değildir. Buna rağ
men, teklife can ve gönülden iştirak ediyorum. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetine ait bir 
takrir vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde üzerindeki konuşmalar kâfidir, oya 

konmasını arz ve teklif ederim. 
Bursa 

Sadrettin Çanga 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini reyleri
nize arz ediyorum. Kifayeti müzakereyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kadpul edilmiştir. 

Efendim, yeni iki teklif vardır. Maddeyi rey
lerimize arz etmeden önce bu takrirleri okumak 
mecburiyetindeyim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun birinci madde

sine Askerî Yargıtay ve Sayıştay kelimelerinin 
eklenmesini arz ederim. 

Gümüşane Kars 
Necmettin Küçüker Kemal Kaya 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. nci maddeye ceza evi müdür yardımcıları 

kelimesinin ilâvesini teklif ederim. 
Kırşehir 

Halil özmen 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 4 ncü maddesi
nin «Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür» 
şeklinde tadilini arz ederim. 

Balıkesir 
,% Ahmet Aydın Bolak 
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BAŞKAN — Şimdi takrirleri birer birer 

oylarınıza arz edeceğim. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ÎLYAS 

SEÇKİN (Ankara) — Efendim, takrirler hak-
kında mütalâamızı arz edelim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım bu kanun sebebiyle pek kıymetlf 
arkadaşlarım tarafından verilmekte olduğunu 
gördüğüm bu takrirleri kabul buyurduğu
nuz takdirde bu kanun bir bakıma Devlet Per
sonel Kanunu haline gelebilir. (Gülüşmeler.) 

Ani kararlarla hatıra gelen ilk memur 
zümresi hakkında takrir vermek suretiyle bu 
gibi şişkinlikler yaratan tekliflere pek muh
terem arkadaşlarımın bir son vermelerini is
tirham ediyorum. Bütçe Komisyonu olarak 
kabul buyurduğunuz hudut dâhilinde bu kanu
nun çıkarılmasını bilhassa arz ve istirham 
ederiz. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

(Reye, reye sesleri.) 

BAŞKAN — Komisyonun iştirak etmediği 
bu önergeleri tekrar okutup reylerinize arz 
edeceğim. 

(Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi reylerinize arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Redde
dilmiştir. 

(Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi reylerinize arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Redde
dilmiştir. 

(Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi reylerinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedil
miştir. 

Şimdi, komisyondan gelen maddeyi oku
tup reyinize arz edeceğim : 

Adalet başkâtibi, icra memuru, zabıt kâtibi ve 
yardımcılarına, mübaşir, cezaevi müdür, memur 
ve gardiyanlara tazminat verilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay dairkelerinde ve ge
nel mahkemelerde vazife göre başkâtip, baş
kâtip yardımcıları, memur, zabıt kâtibi ve 
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yardımcıları ile icra memuru ve yardımcıla
rına ve mübaşirlere, cezaevi müdür, memur ve 
gardiyanlarına aylıklarından başka ekli cet
velde gösterilen tazminat verilir. 

Cetvel 
Maktu tazminat 

Lira 
150 Yargıtay ve genel mahkeme başkâtip, 

başkâtip yardımcıları, icra memur ve 
yardımcıları, cezaevi müdürleri, 

100 Yargıtay memur ve kâtipleriyle genel 
mahkeme zabıt kâtip ve yardımcıla
rı ve ceza evi memurları, 

75 Gardiyan ve mübaşirler. 
BAŞKAN —Maddeyi, okunan cetvelle bir

likte, reyinize arz ediyorum : Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Ekseriyetle kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı taz
minatın ödeme şekil ve şartları hakkında Yar
gıçlar Kanununa ek 19 . 11 . 1947 tarihli ve 
5017 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 ncü maddeleri 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ekseriyetle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımını takibeden 
ay başında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ekseri
yetle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ada
let Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir tak
rir vardır, okutuyorum. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Takririmi geri alıyorum, efendim. 

BAŞKAN — Takrir geri alındığına göre, 
4 ncü maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Ekseriyetle kabul 
edilmiştir, 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Kanunun tü

mü hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre birinci 

müzakerede, kanunun tümü üzerinde, madde* 
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lere geçilmeden önce mebusların konuşma 
hakkı vardır. Maddelerden sonra, görüşüle
mez. Ancak, ikinci müzakeresinde ve sonunda 
tümü hakkında görüşebilirsiniz. 

6. — Ad ve soyadlarının değişikliğine İliş
kin 4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunmasına dair kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve İçişleri komisyonları rapor
ları (1/125) (S. Sayısı : 68) 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonu?... Yok... 
İçişleri Komisyonu?.. Yok. İçişleri Bakam?.. 
Yok. Dışişleri Bakanı?.. O da yok. Hükümeti 
temsil eden mümessiller?.. Yoklar. Bu kanun ta
sarısı bir defaya mahsus olmak üzere gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

2. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ve 
9 arkadaşının, yatırımlar finansman fonu teş
kil ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki Ka
nunun değiştirilmesine dair kanun teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/9) (S. Sa
yısı : 22 ye ek) (1) 

BAŞKAN — Efendim, demin tehir ettiği
miz ve Maliye Vekilini alâkadar eden bu ka
nun teklifinin müzakeresi için Bütçe Encüme
ni geldi. Maliye Vekili ve maliye mümesilleri 
de burada. Şimdi bunun görüşülmesine başlıyo
ruz. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi, maddelere geçmeden evvel şu hu
susu arz edeyim. Bu kanun Senatoya gitmişti. 
Senatodan tadil edilerek geldi. Havale edilen 
komisyon, Senatonun tadilini benimsedi. Şimdi 
o tadil okunacaktır : 

Yatınmlar Finansman Fonu teşkil ve Tasarruf 
Bonolan ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli 
ve 223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiş

tirilmesine dair Kanun 
MADDE 1. — 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sa

yılı Yatırımlar Finasman Fonu teşkil ve Ta-

(1) 22 ye ek sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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sarraf Bonoları ihracı hakkındaki Kanunun 9 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 9. — Aşağıda yazılı ödemeler ve mat
rahlar tasarruf bonoları tevkifat ve tevdiatın
dan müstesnadır. 

1. 500 lirayı aşmıyan ödemeler (Hizmet 
erbabı için bu had yıllık itibariyle ve 5 500 
liradır.) 

2. Avanslar (Gelir Vergisi tevkif atma tâ
bi avanslar hariç) 

3. Bir borç için icraen satılan gayrimen
kul değerleri. 

4. Gelir Vergisi Kanununa göre götürü üc
retleri, götürü ticaret veya meslekî kazançları 
üzerinden vergilendirilen mükelleflerin yıllık 
itibariyle 5 500 lirayı aşmıyan götürü matrah
ları. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1962 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul 
E etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

buyuranlar... 

MADDE 3. 
yürütür. . 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun tümünü açık oylarınıza 
arz edeceğim. Dışarıda bulunan arkadaşlar lüt
fen teşrif etsinler. Kutuları dolaştıracağız. 
Kanunu kabul edenler beyaz, reddedenler kır
mızı, çekinserler de yeşil oy kullanacaklardır. 

Şimdi birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler bölümündeki 4 ncü maddeye geçiyoruz. 

7'. — 6368 sayılı' Kanunla onaylanan Mil
letlerarası Sağlık Tüzüğünün, Uçak Genel Be-
yanamesinin sağlıkla ilgili kısmını değiştiren 
19 Mayıs 1960 tarihli Ek Tüzüğün onaylanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım komisyonları raporları (1/21) 
(S. Sayısı : 69) 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonu, Sağlık 
Komisyonu lütfen yerlerini alsınlar.. Dışişleri 
Bakanı burada mı?.. Yok. Sağlık Bakanı bura
da mı?.. Yok. Her iki bakanlığı temsil eden 
yetkililer?.. Yok. Şu halde, bu kanunun da bir 

20 
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defaya mahsus olmak üzere görüşülmesi gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

5 ve 6 ncı sıradaki kanun tasarıları geri alın
dığı için 7 nei kanun tasarısına geçiyoruz. 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bir
leşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
za edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik 
Arap Cumhuriyeti (Mısır eyaleti) arasındaki 
15 . 8 . 1953 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşma
larına ek Protokol» ile eklerinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporları 
(1/145) (S. Sayısı : 72) 

BAŞKAN — Ticaret Komisyonu burada 
mı?.. Yok. İçişleri Komisyonu!. Yok. Ticaret 
Bakanı ve İçişleri Bakanı?.. Yok. Vekiller ol
madığı için bu kanunun görüşülmesi de bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

9. — Ahvali şahsiye konusunda Milletler
arası malûmat teatisi hakkındaki 4 Eylül 1958 
tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
İçişleri komisyonları raporları (1/135) (S. Sa
yısı : 74) '*'?*"'^ 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonu?.. Yok. İç
işleri Komisyonu?.. Yok. Dışişleri Bakanı?.. Yok. 
İçişleri Bakanı?.. Yok. Dış ve İçişleri Bakan1 ık-
larını temsil eden Hükümet temsilcileri?.. Yok
lar. Bu kanunun 'görüşülmesi de bir defaya mah
sus olmak üzere gelecek birleşime bırakılmıştır. 

10. — istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
idareleri teşkilât ve tesisatının istanbul Bele
diyesine devrine dair 3645 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/144) (S. 
Sayısı : 78) 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu?.. Burada. 
teişleri Bakam 1. Yok. İçişleri Bakanını temsi
lci ı TTüküme't mümessili var mı?.. Yok. Bu ka
nun tasarısıımı görüşülmesi bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek Birleşime bırakıldı. 

I USAN ATAÖV (Antalya) - - Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, 'bugünkü Millet Meclisinin günde
minin yüklü olduğunu hepiniz biliyorsunuz. 
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Bu gündemler bizim kutularımıza atıldığı gi
bi, Bakanlar da özel kalem müdürleri vasıta-
siyle bunları temin etmekte ve muttali olmak
tadırlar. Nitekim Yüksek Meclis açıldığı za
man kendileri kalabalık halde burada idiler. 
Fakat ne hikmetse beş dakika sonra salondan 
çıktılar. Gündemde kendilerini ilgilendiren ka
nunlar olduğu halde Meclis toplantılarına gel
memelerini üzüntü ile karşılamaktayım. Bunun 
yanında Dışişleri Bakanımızı henüz Millet 
Meclisinin görmesi mümkün olmadı. Tahmin 
ediyorum ki, kendileri vazife icabı seyahate git
mişlerdir. Fakat Sayın Hükümet Başkanımız, 
kendilerinin yerine kime vekâlet tevdi ettiler
se, ilgili tezkere de Yjiksek Mecliste okutulma
dığından Dışişleri Bakanlığına kimin vekâlet 
edeceğine de muttali değiliz. Bu bakımdan, ka
nunların müzakeresinde zorluk çekiyoruz. Bu 
zorluk, Yüksek Meclisin sebebolduğu bir zorluk 
değil; bizzat Hükümetin kendi getirmiş olduğu 
kanun tasarılarının müzakeresinde hazır 'bu
lunmamasından ileri geldiğinden, bu hususun 
zapta geçirilmesini lüzumlu gördüğüm için hu
zurunuzu işgal ettim arkadaşlar. 

11. — Elâzığ Milletvekili Naci Gür ay ve 
iki arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, 2 Şubat 1929 ta
rihli ve 1389 sayılı Kanunun birinci madesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifleri ve 
İçişleri Komisyonu raporu (2/159, 2/173) (S. 
Sayısı : 79) 

BAŞKAN — Komisyon buradalar mı efen
dim? (Burada sesleri) İçişleri Bakanı?.. (Yok 
sesleri) İçişleri Bakanını temsil edecek bir mü
messil?.. O da yok. O halde bir defaya mahsus 
olmak üzere madde gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

12. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir teknik okul açılmasına, dair 6374 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
raporu (1/109) (S. Sayısı : 81) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonu bura
dalar mı efendim?.. (Burada sesleri). Millî Eği
tim Bakanı?.. (Yok sesleri) Millî Eğitim Baka
nını temsil edecek bir mümessil?.. O da yok. 
Aynı suretle bu madde de gelecek Birleşime bı
rakıldı. 
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Efendim, oylarını verniyen arkadaşlar lüt

fen versinler. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Millî Eğitini Bakanlığına 
bağlı Ertik okulları mütedavil sermayesi hak
kında 4323 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun teklifi ve Millî Eği
tim, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/42) (S. Sayısı: 82) 

BAŞKAN —r Bütçe Komisyonu buradalar 
mı efendim? (Yok sesleri) Maliye Bakam?.. 

BAŞKAN — Sorulara geçiyoruz. 

1. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Çanakkale İhtifali için kiralanan Kadeş vapu
runda vukubulan olaylara dair Ulaştırma ve 
Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu (6/224) 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili ihsan Ata-
öv burada mı?.. Burada. Millî Eğitim Bakanı ve 
Ulaştırma Bakanı, yok. Soru gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

2. — Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, bozuk 
vaziyette olan Edirne - İstanbul yolunun ıslahı
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/232) 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Talât Asal 
burada mı?.. Yok. ikinci defa bulunmadıkları 
için soruları düşmüştür. 

3. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Toprak reformunun bu yıl gerçekleştirilmeye baş-
lanmasiyle ilgili her hangi bir çalışma yapılmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/233) 

BAŞKAN —Aydın Milletvekili M. Şükrü 
Koç burada mı?.. Burada. Tarım Bakanı yok. So
rular gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

4. — İzmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğlu'-
nun, Yılanların öcü ismindeki eserin temsilinin 
ne sebeple durdurulduğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/236) 

BAŞKAN — izmir Milletvekili Necip Mirke-
lâmoğlu burada mı? Burada. Millî Eğitim Ba-
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(Burada sesleri) Millî Eğitim Bakanı?.. (Yok 
sesleri) O halde Maliye Bakanına soralım. Mil
lî Eğitim Bakanı burada bulunmadan bu ka
nun görüşülmesine devam edilebilir mi Bakan 
Bey? 

MALİYE BAKANI ŞEFlK ÎNAN (Çanak
kale) — Hayır. 

(BAŞKAN — Bu teklif de bir defaya mah
sus olmak üzere gelecek Birleşime bırakılmış
tır. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlar lütfen kul
lansınlar. 

kanı yok. Soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

5. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, Altınel Kolektif Şirketine hangi iller
de kaçar aded ilkokul binası inşaatı ihale edildi
ğine ve inşaatın istenilen zamanda ve evsafta ya
pılıp yapılmadığına dair Bayındırlık ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu (6/239) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi buradalar mı? 
Yoklar. Gelecek Birleşime bırakılmıştır efendim. 

6. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Millî Eğitim dâvamızın bir felsefesi ve sistemi 
bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/243) 

BAŞKAN — Sayın Özarda buradalar mı efen
dim? Burada. Millî Eğitim Bakanı olmadığı için 
soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

' 7. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Konya ovasında vukubulan fırtına ve şiddetli 
rüzgârdan mütevellit meydana gelen hasarın ma-
halleriyle miktarının tesbit edilip edilmediğine 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/245) 

BAŞKAN — Sayın Sükan buradalar mı efen
dim? Yoklar. Soru gelecek Birleşime bırakılmış
tır. 

8. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yilanlıoğlu'nun, 6273 sayılı İlkokul öğretmenle
ri İntibak Kanununun bütün öğretmenlere tatbik 
edilip edilmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (2/246) 

BAŞKAN — Soru sahibi ismail Hakkı Bey 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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buradalar mı efendim? (Yok sesleri) İkinci defa 
bulunmadıkları için soruları düşmüştür. 

9. — Afyon Milletvekili Şevki CHiler'in, Or
man Genel Müdür ve Müdür Muavini olarak is
tihdam edilenlerden bâzılarının tâyin ve terfile-
rine dair, Tarım Bakamından sözlü sorusu 
(6/249) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar. Tarım 
Bakanı?.. (Yok sesleri) O halde gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

10. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, Devlet Tiyatroları Edebî Heyetince sah
neye konulması uygun görülen, provaları tamam
lanan, temsili ilân edildiği halde sonradan tem
silinden vazgeçilen bir eser olup olmadığına dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/250) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı efen
dim? (Yok sesleri) İkinci defa bulunmadıkları 
için soruları düşmüştür. 

11. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, bol ve muz suni gübre tedariki konusunda 
ne düşünüldüğüne dair, Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/251) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar. Tarım 
Bakanı bulunmadığından soru gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

12. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Eoçalıların Kaymakamdan şikâyetçi olduklarına 
dair vâki neşriyatın doğru olup olmadığına dair, 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/252) 

BAŞKAN — İzmir. Milletvekili Mustafa 
Uyar?... Burada. İçişleri Bakanı yok. Soru ge
lecek birleşime bırakıldı. 

13. — tzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
bütün memurları ilgilendiren kadro probleminin 
nasıl ve ne şekilde halledileceğine ve memurla
rın nakillerinin muayyen aylarda yapılmasının 
mümkün olup olmadığına dair, Başbakandan 
sözlü sorusu (6/253) 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar burada. Başbakan veya onu temsilen bir 
kinişe var mı?.. Yok. Soru gelecek birleşime 
bırakıldı. 

14. —• Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'ın, 
yıllardan beri müdürsüz bulunan Muş ilinin 11 
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nahiyesine asû müdür tâyini hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/254) 

BAŞKAN — Siirt Milletvekili Cevdet Ay
dın burada mı?.. Yok. Soru gelecek birleşime 
bırakıldı. 

15. — tzmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğ-
lu'nun, Ziraat Bankası ve Kredi Kooperatifleri
nin müstahsila açtıkları istihsal kredisi baremin
de bu yıl bir artış olup olmıyacağına dair Baş
bakandan ve Maliye Bakanından sözlü sorusu ve 
Maliye Bakanı Şefik İnan'ın sözlü cevabı (6/256) 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Necip Mir-
kelâmoğlu burada mı?.. Burada. Maliye Bakanı 
burada. Soruyu okutuyorum : 

30 . 3 . 1962 i 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve Ma
liye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasına delâletinizi saygı ile rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Necip Mirkelâmoğlu 

Ziraat Bankası ve Kredi Kooperatifleri, 
müstahsila açtıkları istihsal kredilerini hâlâ es
ki toprak kıymetleri üzerinden dağıtmakta
dırlar. Verilen krediler bugünün istihsal şart
ları karşısında pek kifayetsiz kalmaktadır. Bu 
yıl istihsal kredisi baremlerinde bir artış ola
cak mıdır? Mütaakıp yıllar için bu konuda 
Hükümetin almayı düşündüğü tedbirler var 
mıdır? varsa nelerdir? 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak

kale) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
İzmir Milletvekili Sayın Necip Mirkelâmoğltı,-
nun, zirai kredi konusunda sorduğu sorularına 
arzı eevap ediyorum: 

T. C. Ziraat Bankası 23 sayılı Kanun hüküm
lerine göre İdari vesayet bakımından Ticaret 
Bakanlığına bağlı olması dolayısiyle »bu soru
nun Sayın Ticaret Bakanımız tarafından cevap* 
landırılması gerekirdi. 

Ancak, Maliye Bakanı olarak bir taraftan 
T. C. Ziraat Bankasının kredi politikasını tâ
yin ve tesbit eden ve Ticaret, Tarım ve Maliye 
bakanlarından kurulu bulunan krediler Yüksek 
Nâzım Heyetinin üyesi bulunmam ve diğeu ta* 

- . 23 — 
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raftan alelûmum kredi kontrolü ve kredilerinin 
tevzii politikasını yürüten bir Bakanlığın başın
da bulunmaklığım sebepleriyle soruyu kabul edi
yor ve cevaplarımı arz ediyorum. 

T. C. Ziraat Bankasının çiftçiye ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin ortaklarına yıllık is
tihsal masraflarını karşılamak üzere açtığı çe
virme kredilerinde, muhtelif mahsullerin beher 
dekarı için halen tatbik edilmekte olan ikraz bi
rimleri aşağıda gösterilmiştir. 

1 dekara verilen 
Mahsul nev'i kredi miktarı T. L. 

Afyon - Haşhaş 
Antepfıstığı 
Ayçiçeği 
Bakliyat 
Diğer meyvalar 
Fındık 
Fiğ . 
öülyağı 
Hubu'bat 
Narenciye 
Pamuk (Akala - Sulu) 
Pamuk (Diğer - Sulu) 
Pamuk (Sea - Land) 
Pamuk (Ege için) 
Pancar 
Patates 
Pirinç (Çeltik) 
Sebze 
îneir 
Kenevir 
Keten 
Mısır 
Soya 
Susam 
Tütün 
Üzüm 
Yerfıstığı 
Zeytin 

32 
30 
25 
50 
40 
21 
25 
15 
12 

100 
50 
30 
60 
60 
34 
50 
50 

100 
30 
37 
45 
15 
50 
25 
50 
45 
60 
80 

2. Bu ikraz birimlerinden bâzıları maliyet 
masraflarının bugünkü durumu muvacehesinde 
ihtiyacı tam olarak karşılamamaktadır. Ancak, 
ikraz birimlerinin artırılması, T. C. Ziraat Ban
kası kaynak ve imkânlannm inkişafına bağlı 
/bulunduğundan, bu inkişaf sağlandıkça, ihraç 
mahsullerimiz tercihan mütalâa edilmek sure
tiyle, zaman zaman gerekli artırmalar yapık 
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maktadır. Nitekim tütün mahsulünün beher de
karına halen Verilmekte olan 110 lira, ihraç ka
biliyeti olan birinci kalite tütünler için 20 lira 
artırılarak 130 liraya çıkarılmış üzüm, fındık, 
turfanda sebze ve diğer ihraç mahsullerinin ik
raz birimlerinin de, imkân nisbetinde artırıl
ması için tetkiklere başlanılmıştır. 

Şu kadar ki, Krediler Yüksek Nâzım Heye
tinin tasvibinden geçmiş bulunan 1962 yılı ça
lışma ve plasman programı gereğince, T. C. 
Ziraat Bankası kaynaklarında sağlanan artış
lardan zirai istihsalin tezyidine ve kalitenin ıs
lahına birinci derecede müessir olan arazi imar 
ve ıslahı, her nevi zirai tesisler ve makineler 
edindirilmesi gibi maksatlara matuf orta ve 
uzun vadeli yatırım kredilerinin daha geniş öl
çüde karşılanması zaruri bulunmaktadır. 

Bu itibarla, T. C. Ziraat Bankası kaynak
larında husule gelecek artışlardan, ön plânda 
orta, ve uzun vadeli yatırım kredilerine tefrik
ler yapılmakta ve imkân dâhilinde kısa vadeli 
istihsal kredilerinin birimlerinin de, yukarda 
açıklandığı üzere artırılmasına çalışılmaktadır. 

3. Diğer taraftan, açılan kredilerin temina
tı olan arazilerin kıymetlerini ifade eden, top
rak değer baremleri, her beş yılda bir munta
zaman yenilenmekte olup, arazi kıymetlerinde 
% 20 nisbetinde veya daha fazla düşüklük ve
ya artış vukubulduğu takdirde, beş yıl beklen
meden de gerekli revizyonlar yapılmaktadır. 

4. Netice itibariyle, Sayın Necip Mirkelâm-
oğlu'nun sorusundan Ziraat Bankasının, gerek 
toprak değer baremlerinde ve gerekse mahsul 
baremlerinde, bugünkü hakiki değeri ve ihti
yaçları karşılayacak bir değişikliği yapıp ya-
pamıyacağı öğrenilmek istenilmektedir. 

Bu sualin cevabını arz ederken Ziraat Ban
kasının bugünkü durumunu da açıkça belirt
meyi faydalı göı*mekteyim. 

Gerek yerli ve getfek yabancı yetkililerin 
ifadelerine göre bugün Türkiye'nin asgari zi
rai kredi ihtiyacı 6 milyar liradır. Halbuki, Zi
raat Bankasının halen zirai kredilere tahsis ede
bildiği miktar ancak 2,8 milyar liradır. Ve ma
atteessüf bunun en az bir milyarı donmuş du
rumdadır. Makiye 1,8 milyar lira ile Ziraat Ban
kası, ihtiyacın ancak üçte birini karşılayabil
mektedir. Fiilî vaziyet budur. 

Yüksek malûmları olduğu veçhile, bankanın 
faaliyet programı; Tarım, Ticaret, ve Maliye 
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bakanlarından müteşekkil Krediler Yüksek Nâ
zım Heyetince tasvip ve tasdik edilmekte, ban
ka idarecileri de bu program gereğince hare
ket etmektedirler. 

Bu seneki Krediler Yüksek Nâzım Heyeti
nin raporu tetkik edildiğinde, bankanın bilcüm
le plasman imkânlarının % 71,2 sinin zirai kre
dilere ve % 26,3 ünün resmî ve ticari kredilere 
tahsis edildiği görülmektedir. 

Yegâne zirai kredi veren müessese olması ve 
zirai kredinin de ihtiyacı karşılayamaması ha
sebiyle ticari kredilere tahsis edilen plasman 
imkânlarının da zirai krediye aktarılması hatı
ra getirilebilirse de plasman kaynaklarının mü
him bir kısmının (2 milyardan fazla) vadesiz 
mevduat olması sebebiyle, bankacılık tekniği 
bakımından kaynaklarının bir kısmının kısa va
deli plasmanlara yatırılması zaruridir. Aynı 
zamanda, Ziraat Bankasının memleketimizin 
hiçbir banka şubesi bulunmıyan 350 kasaba
sında verdiği ticari kredilerin muhakkak ki, 
bir âmme hizmeti telâkki edilmesi icabeder. 

Buna ilâveten, bilhassa ihraç limanlarında, 
tütün, pamuk, üzüm, fındık, incir gibi ihraç 
mallarımızın finansmanı için yaptığı ticari kre
di, haddizatında bilvasıta bir zirai kredi oldu
ğu gibi, ihracatın kolaylaştırılması ve ihraç 
mallarımızın değerlendirilmesi gibi umumi 
prensiplerimize de uymaktadır. 

Bu sebepler muvacehesinde, bankanın plas
man nisbetlerinin zirai kredi lehine ticari kre
di aleyhine değiştirilmesi bankacılık tekniği 
bakımından maattessüf mümkün görülmemek
tedir. 

T. C. Ziraat Bankasının 1962 yılı plasman 
programı 

Milyon 
Lira 

Zirai krediler toplamı 2 807 
Ticari ve resmî sektör kredileri 1 035 
Malî plasmanlar ve yatırımlar 99 

Plasmanlar yekûnu 3 941 

Milyon 
Lira 

Zirai sektöre tahsis edilen krediler 1 215 
Kredi kooperatifleri 500 
Satış kooperatifleri ve birlikleri 920 
Tohumluk krediler 172 

Toplam 2 807 

Geçen yıl 2 772 milyon liralık zirai kredile
rine mukabil 1962 yılı içerisinde verilmesi prog
ramlaştırman zirai krediler 35 milyon lira fazla-
siyle 2 807 milyon lira olup, bankanın umumi 
plasmanlarının % 71,2 sini teşkil etmektedir. 

Hulâsa etmek icabederse : Ziraat Bankasının 
açabileceği krediler mahduttur, ihtiyaca kâfi 
değildir. Bunun için asgari altı milyar lira 
lâzımdır. Eldeki imkânların bir milyardan faz
la bir kısmı donmuş vaziyettedir. Biz, bunu 
böyle bulduk, böyle tanzim edebildik. 

Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyanlar lüt
fen kullansınlar. 

Buyurun, Mirkelâmoğlu. 
NECÎP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Sa

yın Bakana çok teşekkür ederim. İzahları ile 
beni tatmin ettiler. Söz almıyacağım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

16. — İzmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğ-
lu'nun, zirai mücadele ilâçlarının müstahsil tara
fından zamanında bol, kolay ve bilhassa ucuz 
temin edilebilmesi için bir tedbir alınıp alınma
dığına dair, Tarım, Ticaret, Gümrük ve Tekel 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/257) 

BAŞKAN — Tarım Bakanı yok. Ticaret Ba
kanı yok. Gümrük ve Tekel Bakanı burada. 
Yalnız Tekel Bakanının vereceği izahatı kâfi 
görüyor musunuz, efendim? 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Bil
hassa Tarım Bakanının bulunması lâzımdır, 
onun için tehirini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Gelecek birleşime bırakılmıştır. 
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17. — Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, Tür- I 

kiye radyolarından, muhalefet partilerine de I 
1962 yılı bütçesi hakkındaki fikirlerini açıkla- I 
maları imkânının sağlanıp sağlanamıyacağına I 
dair Basın • Yayın ve Turizm Bakanından sözlü I 
sorusu (6/260) I 

BAŞKAN —• Talât Asal arkadaşımız bura- I 
dalar mı?.. Burada. Basın - Yayın ve Turizm I 
Bakanı?.. Yok. Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. I 

TALÂT ASAL (Edirne) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Aziz arkadaşla

rım, üçüncü defadır.ki, ismi okunduğu halde I 
muhterem Vekil Mecliste bulunmamaktadır. 
içtüzüğün 152 nci maddesinin 2 nci fıkrası, I 
sözlü soru önergeleri vusulü tarihinden itiba
ren «nihayet» kaydını koymak suretiyle iki ini- I 
kat sonra ilgili bakanın cevap verme mecburi
yetini emretmiştir, «nihayet» kelimesi, içtüzü
ğün 152 nci maddesinin 2 nci fıkrasına betah-
sis konmuş ve müddetin uzatılamıyacağı bu ke
lime ile ifade edilmiştir. Buna rağmen üç ini- I 
kattır, hiçbir tetkika lüzum göstermiyen, daha 
ziyade bir zihniyetin ifadesinden ibaret kalan I 
sözlü soruya Bakanın cevap vermemiş bulun
ması, icranın Meclis murakabesine ehemmiyet I 
vermemesi mânasını taşımamakla beraber, ben
denizin şikâyetini mucibolmaktadır, arz ederim. I 
(Sağdan, «bravo» sesleri) I 

18. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, I 
terfi haklarını Danıştay Hamiyle ispat etmiş I 
olup da ilâmların infaz edilmemesi sebebiyle I 
müktesep haklarını alamıyan kaç öğretmen bu- I 
lunduğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü I 
sorusu (6/262) I 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? I 
Yok... Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. I 

19. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın, I 
Askerî Fabrikalar ve İktisadi Devlet Teşekkül- I 
lerinde kadrosuzluk yüzünden saat ücretli ve I 
yevmiyeli olarak çalıştırılan personele, 228 sa~ I 
yılı Kanun şümulüne alınarak, emeklilik ve ki- I 
dem hakkı verilmesi hususunda ne düşünüldü- I 
güne dair Çalışma ve Maliye Bakanlarından söz- I 
lü sorusu (6/263) | 

~~ 26 

27.4. İ962 0 :1 
BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? 

Yok... Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

20. — Çanakkale Milletvekili Refet S ezgin'-
in, Gelibolu İlçesi Merkez Karakolunda Hüse
yin Gelen isimli bir vatandaşın dövülüp dövül-
mediğine dair İçişleri ve Adalet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/264) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? 
yok... Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

21. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sınca çıkarılan bir genelge ile motorlu ziraatin 
yapılmasına engel olup olmadığına dair Ticaret 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/265) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı efen
dim? Yok. Soru sahibi bulunmadığından gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

22. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karadeniz bölgesinde yetiştirilen çayların har
man ve paketlenmesini temin edecek tesislerin 
bu bölgede kurulmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair sözlü sorusu ve Gümrük ve Tekel 
Bakanı Şevket Bıdadoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/266) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Bura
da... Gümrük ve Tekel Bakanı burada. Soru 
önergesini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâlet buyunümasını saygılarımla rica 
ederim. 

Jl Nisan 1962 

Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener 

Soru : 
Karadeniz bölgesinde yetiştirilen çayların 

kurutulması, kırma, eleme ve sınıflandırıldık
tan sonra harman ve paketleme için istanbul 
ve Ankara'ya gönderilmekte olduğu malûmla
rıdır. 

1. Bölgede çayların harman ve paketlen
mesini temin edecek paketleme tesislerinin ku
rulması düşünülmekte midir? Kurulacaksa ne
rede kurulacaktır? 
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2. Paketleme işleri için kurulacak tesisle

rin, kurulmasında ilmî teknik ve iktisadi ba
kımdan lüzumlu faktörleriniz nelerdir? Bu hu
suslar tesbit edilmiş midir? 

3. Çay paketleme tesisleri kurulacaksa, bu
gün için bu tesiste ne kadar işçi çalıştırılacak
tır? 

4. Çay harman ve paketleme tesislerinin 
kurulması için hazırlıklarınız hangi safhada
dır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ŞEV

KET BULADOĞLU (C. Senatosu Üyesi-Trab
zon) — Trabzon Milletvekili Sayın Ahmet Şe
ner arkadaşımın sorularına cevaplarımı arz 
ediyorum : 

1. Bölge çaylarının büyük kısmı halen 
döküm halinde İstanbul ve Ankara'ya getiri
lerek buralardaki bira fabrikalarına sığıntı 
şeklinde yerleştirilmiş makinalarla ve cüzi bir 
kısmı da Rize'deki Merkez Çay Fabrikası bi
nasında gayrimüsait ve küçük bir salonda, 
iptidai bir şekilde elle kutulanıp ambalâjlan-
maktadır. Çayın nefaset ve kalitesini muha
faza ederek müstehlike intikalini ve artan 
çay istihsal ve imalâtı karşısında ilerdeki ih
racım temin maksadiyle, ambalajlama işini 
esaslı bir mesele olarak ele almış bulunan Ba
kanlığımız, bu yılki Bütçe Kanunu ile İs
tanbul'da kurulacak çay ambalajlama tesisi 
için kabul buyurduğunuz 500 bin lira ödenekle 
ilk çay ambalajlama atelyesini kuracaktır. 

Ancak, bu atelye ihtiyacı karşılıyamıyaca-
ğından, ikinci bir ambalajlama atelyesinin ku
rulması zaruridir. Bu ikinci ambalajlama atel
yesinin çay bölgesinde kurulması düşünül
mektedir. Bölgenin neresinde kurulacağı Dev
let Plânlama Teşkilâtının karariyle belli ola
caktır. 

2. Çay ambalajlama atelyesinin kurulma
sının ve kuruluş yerinin tâyininde tamamen 
ilmî, teknik ve iktisadi faktörler nazara alın
maktadır. 

Nitekim, memleketimize iki defa gelmiş 
olan İngiliz çay mütehassısı Dr. Harler 7 . 7 . 
1961 tarihli raporunda Trabzon'da bir çay 
ambalajlama atelyesinin kurulmasını tavsi
yeye şayan görmüş, Ankara. Üniversitesi pro
fesörlerinden Sait Tahsin Tekeli'nin Tarım 
Bakanlığınca neşredilen (Rize bölgesinde çay 
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yetiştirmenin ve işlemenin meseleleri) adlı ilmî 
raporunda rutubet azlığı, kadın işçi teminin
deki kolaylık gibi tabiî, iktisadi ve sosyal 
şartlar bakımından derhal Trabzon'da bir am
balajlama fabrikası kurulması fikri ileri sü
rülmüştür. 

Biz bunu bir bölgecilik inhisarı altına alın
maması ve politika mevzuu yapılmaması bakı
mından bu ilmî raporların dışında bütün 
mütalâanın Plânlama Dairesince verilmesi ka
rarındayız. 

Çay bölgesinde bir ambalajlama atelyesi te
sisini tetkik eden Tekel İdaresinin mütehassıs 
•elemanları da mütehassıs ve bilginlerin bildirdik
leri şartlara ilâveten hinterland, kara ve deniz 
yolları liman tesisleri gibi şartların da müsaa
desine binaen Trabzon'da bir ambalajlama atel
yesi kurulmasının lüzumlu olacağı neticesine 
varmış ve bu husustaki raporunu bir (Proje 
öncesi tasavvur) olarak 29 . 12 . 1962 tarihinde 
•Başbakanlığa bağlı Devlet Plânlama Teşkilâtı
na arz etmiştir. 

3. Kurulacak ambalajlama atelyelerinden 
İstanbul'da kurulacak atelyede 130 ve bölgede 
kurulacak atelyede en çok 50 işçi çalışacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; çay ambalajlama 
atelyesinde makina ile iş görülmekte olduğun
dan işçi miktarı yüksek olmamaktadşr. Mahdut 
bir miktarda kalacaktır. Bunun işçi kapasi
tesi ile fazla bir ilgisi bulunmamaktadır. 

4. Yukarda da arz ettiğim gibi, ambalaj
lama atelyelerinden biri bu sene İstanbul'da ku
rulacak, diğerine ait proje (beş senelik plâna) 
dâhil edilerek Devlet Plânlama Teşkilâtına arz 
edilmiştir. Oranın kararma göre hareket edi
lecektir. Durum bundan ibarettir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Efendim; «Yatırımlar Finans
man Fonu teşkil ve Tasarruf Bonolan ihracı» 
hakkındaki Kanunun oylama neticelerini arz 
ediyorum : Kanunun oylamasına 269 arkadaş 
iştirak etmiş; 262 kabul, 3 ret ve 4 çekinser oy 
kulalnılmıştır. Bu suretle tasarı kanunlaşmıştır. 

Soru sahibi Sayın Trabzon Milletvekili Ah
met Şener buyurun. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlarım; Sayın Tekel Bakanı Beyefendiye 
sormuş olduğum «Karadeniz mahsûlünün kıy-
metlendirilmesinden sonra, bilhassa paketlene
rek, iyi vasıfta, iyi bir ambalajla müstehlike 
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arz edilmesi için kurulması gereken bu tesis
ler, kendilerinin de ifade ettikleri gibi, hariç
ten gelen, çay mütehassıslarından Doktor Hal
ler ve bilhassa Ziraat Fakültesi profesörlerin
den Sayın Tahsin Tekeli'nin ve birçok ziraat 
mütehassıslarının mahallinde yaptıkları tet
kikleri neticesinde bu paketleme fabrikasının 
bölgede bir zaruret olduğunu ayrı ayrı rapor
larında ifade etmişlerdir. Evvelâ kendilerine 
çok teşekkür ederim. Bu husustaki çalışmalarını 
zannediyorum Plânlama Dairesine kadar ulaş
tırdıklarına göre bunun, bir hayli ilerlediğine 
kaani oldum. Elbette ki, kendileri de o bölge
nin bir evlâdıdır. Bendeniz kendisinden fazla 
bir fikre • elbette ki, sahip değilim. Ancak, bu 
çay mevzuunda ihtisasım olduğundan kendile
rine faydalı olur diye bu meseleyi buraya ge
tirmiş bulunuyorum. Yoksa buradan bir te
şekkürle yetinirdim. Kendilerine fayda temin 
eder maksadiyle, bâzı hususların nazarı dikkate 
alınması için, birkaç nokta üzerinde durmama 
müsaade ıbuyurun. 

Muhterem arkadaşlarım, çay istihsal edil
dikten sonra süratle plantasyonu yapılmakta
dır. İstihsale gayet iyi bir şekilde devam edil
mektedir. Bu seneki kapasitemiz, bilhassa ha
sat edilecek, miktar, Tekel Bakanlığının yap
tığı tahmine göre 36 milyon kilo yaş yaprak
tır. Elbeteki buna mütedair olmak üzere bir
çok atelyeler, fabrikalar kurulmaktadır. Beş 
senelik plâna göre 1967 yılma kadar, bu çay 
fabrikalarının hepsi tamamlanacaktır. Yal
nız bu çaylar kurutulup tasnif edildikten son
ra, o kadar garip yerlerde paketleme yapıl
maktadır ki, görülmeye muhtaçtır. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu ifade edeyim 
ki, gübre haline gelmiş, küflenmiş çaylar, mev
cuttur. Muhafaza edilememesi yüzünden, yapı
lan fabrikaların bu kuru çayların muhafazası 
ve paketlenmesi için, süratle ve güzel bir amba
lajla müstehlike arzı veya sair pazarlarda satı
şını yapmak için tedbirler de alınmış değildir. 
Ben Sayın Gümrük ve Tekel Bakanından istir
ham ediyorum ; bu hususların süratle ele alın
ması ve kendi zamanlarında bu işin derlıai ku
rulmasıdır. Ancak, kendilerinin de ifade ettik
leri gibi, bölgecilik zihniyeti güdülmeden, şu ve
ya bu şekilde her hangi bir yerde değil, elbet-
teki Plânlama Teşkilâtının, ilmin, tekniğin lü
zum gördüğü yerde kurulmasına taraftarım. 
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Yalnız bu hususta Trabzon'un öne sürüldüğü 
görülmektedir. Gerek Prof. Sait Tahsin Tekeli'-
nin elimizde bulunan raporunda, gerek Doktor 
Haller'in raporunda Trabzon'da kurulması hu
susu münhasıran tasrih edilmiştir. Kuruduktan 
sonra, bilhassa kuru çayların fırından çıkar-
çıkmaz rutubetini almak için müsaittir, Bu ru
tubeti aldıktan sonra eğer muhafazası mümkün 
değilse derhal küflenir. Ve o bildiğiniz çayla
rın ot gibi kokmasının sebebi budur. Onun için 
bu çayların halen Ankara Bira Fabrikasında, 
kendilerinin ifadelerini aynen kullanıyorum, 
sığıntı halinde bulunduğunu ve İstanbul'da da 
paketlenmekte olduğunu biliyoruz. Fakat elle 
hiçbir fabrikasyonu yoktur. Elle ampirik ola
rak paketlenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu medeni asırda 
çayın bizim memleketimizde yetişmesiyle ifti
har ettiğimize göre, bu mahsulün iyi bir şekilde 
ambalajlanması, iyi bir fabrikanın kurulması 
zarureti aşikârdır. Bu zaruretin görüldüğünü 
Tekel Bakanından memnuniyetle duydum. İfa
de edilmesini istediğim, nokta, Mecliste, bunun 
bir an evvel kurulmasını vadetsin. Bunu kendi
leri ifade ettiler. Yalnız tesbit edilmesi lâzım-
gelen husus şudur ; Karadeniz bölgesinde rutu
beti en az bulunan yer Trabzon'dur. Senelik 
yağmur nisbeti Rize ve havalisinde 2,5 metre
dir. Trabzon'da 800 - 900 mm. dir. Giresun'da 
1 345 mm. dir. Binaenaleyh, çay istihsali sahası 
bulunan bu yerde fabrikanın kurulmasında, 
teknik faktörler muvacehesinde, zaruret vardır. 
Bu zaruretlerin birincisi limandır; ikincisi ka
dın işçilerin en fazla bulunduğu bir yerdir. 
Kendilerinin de ifade ettikleri gibi, belki de 
ilerde elektrik sistemlerine dayanarak, bu mem
lekette, elbetteki birçpk fabrikalarımız teknik 
olarak çalışacaklar ve o zaman da ameleye, iş
çiye pek ihtiyaç olmıyacaktır. Ama, fabrikanın 
kuruluşu itibariyle mutlaka işçiye ihtiyacı ola
caktır. Benim Sayın Bakandan istirhamım şu
dur : Bunu bir an evvel Devlet Plânlama Dai
resinden çıkarsınlar. Bu, hem 1962 bütçesine 
dâhil ve hem de mevzuat müsaittir ve parası 
konmuş durumdadır. Hem de, kendi kendileri
ne kendi sermayeleri ile yapabileceklerdir. Da
ha evvelden beri mevcudolan bu millî serveti
mizi küflü olarak milletimize arz etme cihetini 
de önlemiş olurlar. Hürmetlerimle. 

I 
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ŞEVKET 

BULADOĞLU (C. Senatosu Üyesi, Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlarım, soru cevaplandırıl

dıktan sonra, arkadaşımız Ahmet Şener 1 - 2 
noktaya temas ettiler. Bendeniz bu noktaları 
aydınlatmak isterim : 

Malûmuâliniz, günden güne artmakta olan 
yaş çay yaprağı istihsali, imalât kapasitesinin 
mahdut oluşu karşısında bir çaresizlik içinde
dir. Bu bakımdan geçmiş yıllarda üzüntülü hâ
diseler tezahür etmiştir. Bunları saymak iste
mem. Fakat, Bakanlığımız zamanında aynı ça
resizlikler içerisinde, aynı çaresizliklerle karşı 
karşıya kalmıştık. Geçen seneki 24 milyon kilo 
olan yaş çay yaprağı istihsali, arkadaşımızın 
ifade ettiği gibi, bu sene 36 milyon kiloya çık
mıştır. Önümüzdeki sene bu istihsal aynı tem
po ile yükselecektir. 

Fabrikaların mahdudolması karşısında, Ba
kanlığımız, Bakanlar Kurulunun aldığı bir ka
rarla bu sene ihalesini yaptığımız 5 fabrikanın 
daha açılmasına karar vermiştir. Bunun yanın
da Nisen barakaları içine daha evvelden sipari
şini yaptığımız çay makinalarını yerleştirmek 
suretiyle bu fazla istihsali burada imal etmek 
yoluna gittik ve bunda da muvaffak olacağız. 
Buradaki yegâne gayemiz, çayın iyi kalitede 
elde edilmesidir. 

Bu bakımdan gübre haline gelmiş bir çayı
mız yoktur ve bundan sonra da inşallah gübre 
haline hiçbir mahsulümüzü getirmiyeceğiz. Bu 
ciheti arz edeyim, diye huzurunuzu işgal ettim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. 

23. •— Tokat Milletvekili Ali Bizman'ın, Hü
kümetin teşekkülünden bugüne kadar, kâğıt para 
hacmında bir artış olup olmadığına dair sorusu 
ve Maliye Bakanı Şefik înan'ın mehil isteği 
(6/267) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? (Bu
rada, sesleri) Maliye Bakanı da buradalar, soru
yu okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanınca 

sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
rica ederim. 

Tokat Milletvekili 
Ali Dizman 

1. Hükümetin teşekkülünden bugüne ka
dar kâğıt para hacmında bir artış olmuş mudur, 
olmuşsa miktarı nereye kadar baliğ olmuş ve 
halen ne miktar bir artış vardır? 

2. Bu artışı zaruri kılan sebepler, bu artış 
gerek Hükümet programına ve gerek mütaad-
dit ısrarlı beyanlarınıza uygun bir hareket mi
dir, enfilâsyon mefhumu ile bu artışın bir ilgisi 
var mıdır? 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak-

kale) — Efendim, bu sorunun cevabını gelecek 
birleşimde arz edeceğim. Çünkü, gayet müdel
lel, hazırlıklı olarak gelmek, tetkikleri icabetti-
rir. Onun için gelecek birleşime bırakılmasını 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Muvafakat ediyor musunuz? 
ALİ DİZMAN (Tokat) — Muvafakat edi> 

yorum, efendim. 
BAŞKAN — Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

24. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
çiftçi ve müstahsilin, sanayi, ticaret ve çalışma 
sektörlerinde olduğu gibi, teşkilâtlanmalarıyım 
lüzumlu görülüp görülmediğine dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/268) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? 
(Yok, sesleri) Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

25. — İzmir Milletvekili Nihat Kürşat'ın, 
Hükümetin teşekkülünden bu yana kaç basın 
dâvası açıldığına ve hükümlü gazeteciler için 
daha müsamahalı bir infaz sistemi düşünülüp 
düşünülmediğine dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/269) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? 
(Yok, sesleri) Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

26. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğ-
lu'nmı, hangi illerde, kaç vatandaşın servet be
yanına tâbi tutulduğuna, dair tekrar edilen söz
lü sorusu önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/270) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? 
(Yok, sesleri) Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

27. — Edirne Milletvekili Nazmi özoğuVun, 
22/23 Şubat 1962 gecesi yapılan harekât hak
kında, Başbakandan sözlü sorusu (6/271) 
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BAŞKAN — Soru sahibi burada. Başbakan 

namına bu soruyu cevaplandıracak bakan var 
mı?.. (Yok, sesleri) Başbakan namına cevaplan
dıracak Bakan olmadığına göre soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

I. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Efen
dim, sorum hakkında bir mâruzâtta bulunaca
ğım : «Giresun Milletvekili İ. Etem Kılıçoğlu'-
nun, hangi illerde kaç vatandaşın servet beya
nına tâbi tutulduğuna dair tekrar edilen sözlü 
sorusu önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir.» 
diye yazılı gündemin 26 ncı maddesinde. Bunda 
bir yanlışlık olacak. 

BAŞKAN — Haklısınız efendini. Gelecek 
gündemde tashih edilecektir. 

28. — Tokat Milletvekili Re.pt Önder'in, İk
tisadi Devlet Teşekküllerine bağlı tesislerde ve 
bilhassa Şeker Fabrikalarında rasyonel çalışma 
yapıldığının ve rantabiliteye riayet edildiğinin 
tasvibolunup olunmadığına dair, Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/272) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Yok, 
sesleri) Soru sahibi bulunmadığı için gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

Bâzı bakanlar yerlerine geldiler. Soru sa
hiplerinden burada bulunanlar var mı? (Var, 
sesleri) 

Müsaade buyurun. îçişleri Bakanı, Millî 
Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanı geldiler. Ba-
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kalım, bu bakanları ilgilendiren sualler varsa 
onları okuyalım. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv buradalar 
mı? («Soruların yeniden okutulması usule ay
kırıdır» sesleri) Müsaade buyurun, efendim, 
soru sahibi burada bulunmadığı takdirde soru
sunun düşmesi icabeder. O itibarla soru sahi
bini aramıyacağım. Kendileri arzu ederlerse 
müzakere edeceğiz. («Usule aykırıdır» sesleri) 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Söz istiyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, Parlâmentoda yanlış bir teamüle 
yol açmış bulunacağız bu şekilde. Daha evvel 
sözlü soruların görüşülmesinde ilgili bakan ve 
sözlü soru sahibi arkadaşlarımızın bulunmaması 
sebebiyle soruların gelecek birleşime bırakılma
sına karar verilmiştir. Bilâhara bakanlardan 
birisi veya sözlü soruyu veren arkadaşımızın 
gelmesi bu sorunun bugün görüşülmesini icab-
ettirmez. Verilen karar üzerine gelecek oturum
da görüşülmesi muvafık olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, Riyaset bunu düşün
müş, Heyeti Aiiyenize arzı malûmat etmiştir. 

Gündemde görüşülecek başka madde kalma
dığından 30 . 4 . 1962 Pazartesi günü saat 15 
te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,40 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
inşaatı tamamlanmış bulunan Çorlu doğumevi
nin mefruşatı ve personel kadrosu tamamlana
rak ne zaman hizmete [açılacağına dair sorusu 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Suat Se-
ren'in yazılı cevabı (7/81) 

2 Nisan 1962 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı hususun, Sağlık Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı rica ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ Milletvekili 
Turhan Kut 

(Senelerden beri devam eden Çorlu Doğum-' 
evi inşaatı tamamlanmıştır. 

Yalnız Çorlu'nun değil, bütün civar il ve 

ilçelerin ihtiyacına cevap verecek nitelikte olan 
adı geçen sağlık tesisin'in, mefruşat ve personel 
kadrosu tamamlanarak ne zaman halk hizmeti
ne konulacağının açıklanması.) 

T. C. 
Sağlık v,e Sosyal Yardım 25 .4 .1962 

Bakanlığı 
Sosyal Yardım İsteri Genel 

Müdürlüğü 
6363 

Konu: Tekirdağ Milletvekili 
Turhan Kut'un soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 6 . 4.1962 tarih Genel Sekreterlik Ka-
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nunl&r Müdürlüğü 1635 - 7451/7 - 81 sayılı ya
zılarına K. 

Çorlu Doğumevi hakkında TeMrdağ Millet
vekili Turhan Kut'un yazılı soru önergesine ait 
cevabımızın ilişikte sunulduğuna malûmat hu
sulünü saygı ile arz ederim. 

Dr. ıSuat Seren 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım +<* 

Bakanlığı 
Sosyal Yardım İşleri Genel 

Müdürlüğü 

Konu: Çorlu Doğumevi Hk. 

Turhan Kut 
Tekirdağ Milletvekili 

2.4.19*62 tarihli yazılı önergeniz cevabı
dır : 

1958 yılından beri inşaatı devam eden Çor
lu Doğumevi için 1962 malî yılı bütçesinden % 
20 ilâve in§aat ile tesislerin hizmete tam ola
rak açılabilmesi için 850 000 Mra tefrik ve tah
sis olunmuş bulunmaktadır. Bu ödeneğin 350 000 
lirası % 20 ilâve inşaat içindir. Yeni yapılacak 
ilâve tesislerin keşiflerinin hazırlanarak tasdik 
edilmek üzere gönderilmesi ve bilâhara işin 
2490 sayılı Kanun hükümleri dâhilinde ihaleye 
çıkarılması husulsu Bayındırlık Bakanlığınca 
mahalline yazılmış bulunmaktadır. 

Çorlu Doğumevinin inşaatının hitamında fa
aliyete geçirilmek üzere cihaz ve malzemeleri
nin bir yandan da tedariki için bu müesseseye 
şimdiden idareci peröonel tâyinine Bakanlığı
mızca tevessül olunmuştur. 

Malûmat husulünü saygı ile rica ederim. 

Dr. Suat Seren 
Sîağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

2. — Konya Milletvekili Kemal Atamanhn, 
Siirt İli Maliye Tahakkuk Şefi iken Tahakkuk 
Memurluğuna atanan Nejat Yalım hakkında bir 
şikâyet mevcudolup olmadığına \dair yazılı soru
su ve Maliye Bakanı Şefik Inan'ın yazılı cevabı 
(7/93) 
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10.4.1962 

Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsa
adelerinizi arz ederim. 

Konya Milletvekili 
Kemal Ataman 

1. Siirt vilâyetinde Nejat Yalım adındaki 
Maliye memuru Maliye tahakkuk şefi iken ta
hakkuk memurluğuna alınmasının sebebi ne
dir? 

2. Bu memur hakkında vergi tahakkuku 
dolayısiyle esnaf ve tüccarı tazyik ettiğine ve 
bu ısuretle de bâzı yakınlarına menfaatler sağ
ladığına ve meselâ kardeşi Cevat Yalım'm Bit
lis nakliyat anbarmm Siirt Acentası olması ha
sebiyle İstanbul'dan mal yükliyen tüccar ve es
nafa mutlaka Bitlis anbarına malınızı veriniz 
gibi bir baskı ile kardeşi Cevat Yalım'a menfaat 
sağladığına dair Bakanlığınızda bir şikâyet dos
yası mevcut mudur? Mevcut ise, vergi tehdidi
ne müsait bulunan tahakkuk dairesinde yine 
de hizmet gördürülmesi şikâyetleri önlemiş mi
dir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Gelirler Gen. Müdürlüğü 
Savı: 2131442 -1713/16014 

24 . 4 .1962 

özü: Konya Milletvekili Ke
mal Ataman'm yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: 12.4.1962 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/93 -1765 - 8005 sayılı yazıları. 
Siirt İli Maliye Tahakkuk Şefi iken tahak

kuk memurluğuna atanan Necat Yalım hakkın
da bir şikâyet mevcut olup olmadığına dair 
Konya Milletvekili Kemal Ataman tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle yük
sek Başkanlıklarına verilip bir örneği Bakanlı
ğıma gönderilen 10.4 .1962 tarihli soru öner
gesi incelenmiş, bu mevzua dair hazırlanan ya
zılı soru önergesi cevabı ilişik olarak sunul
muştur. 

Arz ederim. 

Maliye Bakanı 
Şefik İnan 

31 — 

file:///dair


f 

M. Meclisi B:l 
T. C. 

Maliye Bakanlığı 24 Nisan 1962 
Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 2131442-1713/16015 

Soru sahibi: Konya Milletvekili Kemal Ata
man. 

Soru • 
1. Siirt vilâyetinde Nejat Yalım adındaki 

Maliye memurunun Maliye tahakkuk şefi iken 
tahakkuk memurluğuna alınmasının sebebi nedir? 

2. Bu memur hakkında vergi t'ahaikkuiku 
dolayısiyle esnaf ve tüccarı tazyik ettiğine ve bu 
suretle de bâzı yakınlarına menfaatler sağladığı
nla ve meselâ kardeşi Cevat Yalım'in Bitik nak
liyat ambarının Siirt Acentesi olması hasebiyle 
İstanbul'dan mal yükliyen tüccar ve esnafa mut
laka Bitlis ambarına malınızı veriniz gibi bir 
baskı ile kardeşi Cevat Yalım'a menfaat sağla
dığına dair Bakanlığınızda bir şikâyet dosyası 
mevcut mudur? Mevcut ise, vergi tahdidine mü
sait bulunan tahakkuk dairesinde yine de 'hiz
met gördürülmesi şikâyetleri önlemiş midir? 

Cevaplarımız ; 
Tâyini vilâyete ait memurlardan olan Nejat 

Yalım hakkında teşekkül eden dosya mündereca
tına nazaran; 

1. Adı geçenin mükellefleri vergi tarhede-
rim, tehdidi ile mallarını kardeşine ait Şark am
barı vasıtasiyle şevke icbar suretiyle görevini 
kötüye kullandığı ve rüşvet almakta olduğu hu
susunun da vâki ihba,r üzerine 12 nci Tümen Ku-
mandanlığınca 24 . 6 . 1960 tarihinde nezaret 
altına, ve bilâhara valilikçe 2 . 7 . 1960 tarihin
de de vilâyet emrine alındığı, 

2. 2 nci Soruşturma Kurulunca yapılan tah
kikat sonunda hazırlanan tahkikat evrakı üzeri
ne idare heyetince icra kılınan tetkikat netice
sinde görevini kötüye kullanma suçunun sübuta 
ermemesi hasebiyle men'i muhakemesine ve rüş
vet aldığı iddiasının da 1609 sayılı Kanuna göre 
tahkiki zımnında evrakın Cumhuriyet Savcılığı
na tevdiine karar verildiği, Cumhuriyet Savcılı
ğınca da takibat icrasına mahal olmadığına ka
rar verildiği, 

3. Bunun üzerine mumaileyhin münhal bu
lunan servis şefliğine tâyin olunarak 2996 sayılı 
Teşkilât Kanununun 42 nci maddesi mucibince 
tahakkuk servisi vergi memurluğunda istihdamı
na başlanıldığı, 
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Anlaşılmaktadır. 
Bilâha'ra Maliye Müfettişliğince yapılan teftiş 

dolayısiyle tanzim olunan 28 . 9 .. 1061 tarih ve 
14 sayılı raporda; servis şefliği kadrosu ile ver
gi memurluğunda çalıştırılmakta olan Nejat Ya
lım'in vergi memuru olarak dahi Siirt 'te çalıştı
rılmasının doğru olmadığı, hakkında birçok de
dikodu bulunduğu, Siirt'te ticaretle iştigal eden 
4 kardeşi olduğu, bir kısım hatalı muamelesinin 
tesbit edildiği, bu sebeple mumaileyhin ilçeler
den birine naklinin uygun olacağı bildirilmesi 
üzerime bağlı ilçelerden birine nakli 17 . 11 . 
196.1 tarih ve 69813 yazı ile valiliğe tefbliiğ edil
miştir. 

Cevaben alman 5 . 1 . 1962 tarih ve 1/12 sa
yılı yazıda; adı geçen, ilçelerden birine tâyin 
edilerek Siirt'ten uzaklaştırılmış olsa dahi, il 
merkezi ile irtibatını muhafaza edeceğinden, nak
line sebebolan mahzurların ortadan kalkmıyaca-
ğı belirtilerek, eiivar illerden birine naklinin te
mini talebedilmiş ise de; şimdiye kadar civar 
illerde kadrosuna muadil bir münhal kadro bu
lunmadığından, her hangi bir ile tavsiyesine im
kân görülememştir. 

Maliye Bakanı 
Ş. inan 

3. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Türk Hava Yolları ile ortak çalışan Seri Hava
cılık Servisinde çeşitli suiistimaller ve yolsuz
luklar yapıldığı hakkındaki neşriyatın doğru 
olup olmadığına dair yazılı sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Cahit Akyar'ın yazılı cevabı (7/99) 

16.4.1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki 'hususun Ulaştırma Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Faruk Sükan 

15 Nisan 1962 gün ve 4461 sayılı Yeni istan
bul gazetesinin 1 nci sayfasında «Seri Şirketi 
çiftlik gibi idare ediliyor» başlıklı yazıda 
THY ile ortak çalışan Seri Havacılık Servisin
de suiistimal ve çeşitli yolsuzluklardan bahsedil
mekte ve Umum Müdür emekli Albay Selâhat-
tin Ozan itham edilmektedir. 

1. Şirketin salâhîyetli şahMarmdan birisi 
tarafından açıklandığı bildirilen ve 10 madde 
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halinde sıralanan vazifeyi kötüye kullanma ve 
yolsuzluk, iddia ve isnadının doğruluk derecesi 
ve mahiyeti nedir? 

2. Vâki ihbar neticesinde yaptırılmış bir 
teftiş ve açılmış ıbir tahkikat mevcut mudur? 

T. C. 
Münakalât Vekâleti 21.4.1962 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Dosya No : 344/1962 

Kayıt No : 62 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü 18.4.1962 tarih 7-99/1855-8384 sayılı yazıları. 
Türk Hava Yolları ile ortak çalışan Seri Ha

vacılık Servisine ait neşriyatın doğru olup ol
madığına dair Faruk Sükan tarafından verilen 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Keyfiyetin kendisine duyurulmasını saygıyla 
arz ederim. 

Cahit Akyar 
Ulaştırma Bakanı 

21.4.1962 
T. C. 

Münakalât Vekâleti 
Teftiş Heyeti Reisliği 
Dosya No : 344/1962 

Kayıt No : 63 
Sayın Faruk Sükan 

Konya Milletvekili 
Ankara 

15 Nisan 1962 gün ve 4461 sayılı Yeni İstan
bul gazetesinde yapılan neşriyata takaddüm 
eden günlerde Uçak Servisi T.A.Ş. hakkında 
çeşitli kanallardan olman ihbarlar üzerine adı 
geçen şirketin umumi durumu Umumi Muraka
be Heyetâ uzmanı, Maliye Bakanlı&ı ve Bakan
lığımız müfettişlerinden müteşekkil bir heyet 
marifetiyle tetkik ettirilmiş ve alman rapordan 
netice itibariye, şirketin umumi durumunun 
memnuniyet verici görülmediği ve istikbalinin 
de karanlık? bulunduğu ve bu hali ile hizmete/ 
devam edemiyeceği anlaşılmıştır. 

Şirketin en büyük sermayedarı bulunan 
THY Genel ^üdüriugü#e dttrum aksettirilmiş 
ve Seri Svfkştifcin 26.4.1962 tarihinde mukarrer 
Genel Kurul toplantısında bu rapor mündere-

catı açıklanarak bu şirket hakkında bir karâra 
vanlması bildirilmiştir. 

Malûmat husulünü rica ederim. 
Cahit Akyar 

j Ulaştırma Bakanı 

r 4. — Erzincan Milletvekili Zeynel Oünd&ğ-
du'nun, 70 koyun ve bir ilçe merkezinin istasyo
nu olan Ilıç'ta ekspresin 2 dakika durdurulması-
nın düşünülüp düşünülmediğine daür yazık som-
su ve Ulaştırma Bakanı Cahit Akyar*%n yazılı ce
vabı (7/100) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılıfolarak cevaplandırılmasına delâlet du
yurulmasını saygılarımla rica ederim. 

11 Nisan 1962 

Erzincan Milletvekili 
Zeynel Gündoğdu 

Soru : 
İliç biı* kaza merkezidir. Gerek kendi vilâ-

yetiyle ve gerekse Kemah'tan Divriği'ye kadar 
ara istasyonlarla karayolu irtibatı yoktur; Taşra 
ile irtibattın ise, izdihamdan çekilmez bir bal alan 
üstelik de? vilâyete kalkış ve varışı mesai saatleri
ne uymıjfean 24 saatte bir geçen posta trenine in
hisar etmektedir. 

Bu hususta Bakanlığınıza birçok müracaatle-
re rağmen maalesef bir netice alınamamıştır.. Ma
hallin hususiyetlerinin doğurduğu zaruretleri Ba
kanlığın takdir edeceğini ümit ettiğim için bir
çoklarının izahına şimdilik lüzum «görmüyorum. 

70 köyün ve bir kaza merkeziyıin istasyonu 
Ilıç'ta ekspresin iki dakika durdurulması düşü
nülmekti midir? 

T. C. D. D. İşletmesi 
îdare Merkezi: Ankara 

Dairesi: Hareket 
Sayı: 52552-7/3368 

25.4.1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 4 . 1962 tarih, Kanunlar Müd. 

•M&/1&61/S433 sayılı yazı: 
Hiç istasyonunda ekspres trenlerinin durdu

rulmaları konusu incelendi. >; 
1960 tan evvelki yıllarda vâki tazyikler üzeri

ne, işletme icapları gerektirmediği halde, ekspres 
trenleri' birçok ara istasyonlarda durdurulmuşlar, 
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ekspres .'hüviyetlerini hemen hemen kaybeder bir 
hale' gelmişlerdi. 

1961 Temmuzunda yürürlüğe konmate üzere 
yeni sefer .tarifelerinin hazırlanması'sırasında na
zarı dikkati çeken bu durum bir düzene bağla
narak, yolcu verimi az olan ara istasyonlarda 
ekspres trenlerinin durdurulmasının o istasyon
da karşılıklı trenlerin buluşması veya lokomoti
fin su alması haline inhisar ettirilmesi yolunda 
bir karara varılmış ve ibu karar neticesinde bir
çok ara istasyonlardaki duruşlarla birlikte TI.ı<v-
fcaki duruşlara da nihayet verilmiştir. 

Bu suretle hazırlanan tarifelerin yürürlüğe 
konmasından sonra, evvelce ekspreslerin durduğu 
istasyonlarda trenlerin .tekrar durdurulmaları 
için pek çok mÜracaatler vâki olmuştur. 

Yapılan incelemelerde bu isteklerin nakliyât 
ihtiyacını gidermekten ziyade malıallin şerefi şek
linde bir düşüncenin mahsulü olduğu meydana 
çıkmıştır. 

iliç istasyonunun durumu da bunlardan diğer 
birisidir. Nitekim ekspreslerin Ilıç'ta durmakta 
olduğu 1961 senesinin Ocak ve Temmuz ayların
da iliç't an satılan ekspres bileti adedine göre be-
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her ekspres trenine isabet eden bilet sayısı orta
lama 2 nci mevkide 0,4; 3 ncü mevkide 5,0 dan 
ibaret idi. Bu kadar az yolcu için ekspres tren
lerinin Ilıç'ta durdurulması uygun görülmemek
tedir. 

Posta trenlerinin vilâyet merkezine varış, kal
kışlarının mesai saatlerine uygun düşmediği key
fiyetine gelince : 

Sefere başlamaları bir taraftan Istanlbul diğer 
taraftan Kars olan ve uzun mesafeler dâhilinde 
seyreden trenlerin her vilâyet merkezine uygun, 
saatlerde ulaştırılmasına imkân olamıyacağı tabiî-

: dir. 
Verimsiz ara istasyonlardaki duruşların kal

dırılması ile ekspres trenlerinin seyir süresi kı
saltıldığı gibi azımsanmıyacak maddi tasarruf da 
sağlanmış; bulunmaktadır. 

Yolcusunun azlığı ve nakliyat ihtiyacının gün
lük posta trenleriyle karşılanmış bulunması ha
sebiyle ekspres trenlerinin iliç istasyonunda dur
durulmalarının düşünülmemekte olduğunu arz 
ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Cahit Akyar 
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Yatırımlar Finansman Fonu teşkil ve Tasarruf Bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli ve 

223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesini ı değiştirilmesine dair Kanun 

(Kanun 'kabul edilmiştir) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
269 
262 

3 
4 

179 
o 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacı oğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
İbrahim İmirzalıoğlu 

îhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
tlyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yörül> 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 
Raf et Eker 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolali 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Mimyeli 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 
Cahit Turgut 

BÎLECİK 
Orhan Tuğrul 

BÎNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza ÜnaJ 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kâmil tnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kazım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Ab du mıh m an Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENtZLt 
Mehmet Ço'baııoğTu 
İsmail Ertan 
Hüdai O rai 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
İlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç. 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu ' 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlıı 
Şcrafettin Konuray 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
tbrahim Cemalcılar 
Aziz Zeytinoğlu 
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GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
• GÎRESUN 
^li Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamottin Erkmen 
Ali Köymen 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan ' 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğln 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Ilışan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Fuat Ama 
Mahmut Rıza Bertan 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Göka> 
Ali Coşkun Kırca 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Nailî Erdem 
Ziya Hanhan 
Saiım Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 
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KARS 

Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
thsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Giimüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakîh 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 
Sezai Sarpaşar 
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MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit HatipoğJu 
Yakup Kadri Karaos-
man oğlu 
.Vusret Köklü 
lurrem Kubat 

Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcı oğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
/iiıver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizchroğlu 
^pvfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Gün er 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kıper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Cemâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza, Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhânoğlu 
Şükrü Köserei»oğlu 
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YOZGAT 
İsmet Kapısız 
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Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğla 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

[Reddedenler] 
GİRESUN 

İbrahim Etem Küıcoğlu Kenan Esengiıı 
ZONGULDAK 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükfte-
pepınar 
Cavit Oral (B.) 
İbraMm Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Emin Paksüt (B.) 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün (I.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su (B.) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
İsmet Sezgin 
Mehmet Yavaş 

[Çekimserler] 
İSTANBUL 

Ahmet Oğuz 
Selim Sarper 

[Oya katılmıyanlar] 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Recai Iskenderoğlu 

ELAZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Giyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu (1.) 
Kudret Mavitan 
Mithat San (I.) 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu , 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Abdullah Çilli , 
Sekip İnal 
İnayet Mursaloğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

Sadık Kutlay 
İSTANBUL 

ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven (B.) 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin T;iyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
(t) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şeref Bakşık (1.) 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümügpala 
İhsan Gürsan (B.) 
Şinasd Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
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Lâtif Aküzüm 
Bahtiyar Vu:*al 

KASTAMONU 
Avni Doğan (B.) 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Bahri Yazır (I. Ü.J 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
irfan Baran 
Kadircan Kaflı. 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Baş. V.) 
Sait Sına Yüccısoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen (I.) 
Rauf Ki ray 
Bedrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Aksi t 
Ahmet. Fırat 
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ismet inönü (Başbakan, 
ilaJit Ziya Özkan 

MANİSA 
Hilmi Okçu (1.) 

MAEAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Ilüdayioğiu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
İlhan Tekin alp 

NEVŞEHİR 
Malit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mohmet Altınsoy 
Haydar Özalp (İ.) 

ORDU 
Refet Aksoy (Baş. V.) 
Arif Hikmet Onat 
Şadı Pehlivanof>'hı 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Mnslihittin Gürer 
(1. Ü.) 
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Hami Tczkan 
Yusıif IJlıısoy 

SAMSUN 
•Ali Fuat A lisan 
Mehmet Başaran 
I'Y'v/i Ceylan 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlıı 
(B.) 
'işmarı Şahinoğlu 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut AlicanoğUı 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi O ün ay 
Sebati Hastaoğlu (İ.) 
Ahmet Kangal (İ.) 
Hüner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (İ.) 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
l-'ethi Mahramlı 
Orhan öztrak 

TOKAT? 
Sabahattin Baybura • 
Mehmet Kozova (î.) 
Heşjit Önder 

TRABZON 
Selâhattin Güve.M ('.' 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Zeki Yağ-murdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Bekir Sami Karaharıiı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslih Gören taş 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdog'a. 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar . 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 
Fevzi Kırat 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestile! 

/Açık üyelikler] 
Manisa 
Muş 

>>«*-



Toplantı: ı M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 22 ye ek 

Çanakkale Milletvekili Şefik İnan ve 9 arkadaşının, Yatırımlar Fi
nansman Fonu teşkil ve Tasarruf B onoları ihracı hakkındaki Kanunun 
değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı 

tezkeresi ve Bütçe Komisyonu raporu (2/9) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 4 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 468-801 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 4 . 1962 tarihli 49 ncu Birleşiminde, Yatırımlar Fi
nansman Fonu teşkil ve Tasarruf Bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 1901 tarihli ve 223 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin C. Senatosu Bütçe Komisyonunun 
değiştirişine bağlı metni oybirliği ile aynen kabul edildi. 

Gereğini arz ederim. 
Suad Hayrı Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Balkanı 

] Bütçe Komisyonu raporu f ** 

Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/9 * 18 . 4 . 1962 
Karar No. 27 

Yüksek Başkanlığa -------

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunundu » 4 . 1962 tarihli 49 ncu Birleşiminde değiştirilerek 
kabul edilen «Yatırımlar Finansman Fonu teşkil ve Tasarruf Bonoları ihracı hakkındaki 223 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi» komisyonumuza havale edilmiş ol
makla incelendi ve görüşüldü. 

Tasarruf Bonolarının istisna hadlerinin genişletilmesine dair Millet Meclisince evvelce kabul edi
len metne, Cumhuriyet Senatosunca 4 numaralı fıkra ilâve edilmiş ve bu fıkra ile de (götürü üc
retleri, götürü ticaret veya meslekî kazançları üzerinden vergilendirilen mükelleflerin yıllık itiba
riyle 5 '500 lirayı aşmıyan götürü matrahları) da istisnalar arasına alınmıştır. 

Diğer taraftan Cumhuriyet Senatosunca ilâve edilen fıkra hükümlerinin 9 ncu maddeye ithali 
hakkında komisyonumuzda bir tasarı da mevcuttur. 

Bu durum muvacehesinde aynı mevzuun ayrı ayrı kanunlar halinde çıkarılmasının önlenmesi 
bakımından bu değişiklik komisyonumuzca yerinde görülmüş ve Cumhuriyet Senatosunun değiştirişi 
aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü 
Elâzığ »Ankara Artvin Aydın 

ö. F. Sanaç ^ 1. Seçkin S. O. Avcı 1. Sezgin 



Balıkesir 
P. Islimyeli 

İstanbul 
A. Oğuz 

Konya 
B. özal 
Sakarya 

N. Bayar 

Diyarbakır 
R. îskenderoğlu 

İstanbul 
B. Ülker 

Maraş 
E. Kaplan 

Siirt 
A. Yaşa 

Yozgat 
/. H. Akdoğan 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Yatınmlar Finasman Fonu teşkil ve Tasarruf 
Bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli 
ve 223 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 

kanun 

MADDE 1. — 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sa
yılı Yatırımlar Finansman Fonu teşkil ve Ta
sarruf Bonoları ihracı hakkındaki Kanunun 9 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 9. — Aşağıda yazılı ödemeler, Ta
sarruf Bonoları tevkifat ve tevdiatından müstes
nadır : 

1. 500 lirayı aşmıyan ödemeler (Hizmet 
erbabı için bu had yıllık itibariyle ve 5 500 
lidadır.) 

2. Avanslar (Gelir Vergisi tevkif atma tâ
bi avanslar hariç) 

3. Bir borç için icraen satılan gayrimen
kul değerleri. * 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

2 — 
Erzurum 
C. önder 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Muğla 
T. Şahin 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Yozgat 
C. Sungur 

Hatay 
Ş. înal 

Konya 
/. Baran 

Ordu 
A. H. Onat 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Yatınmlar Finasman Fonu teşkil ve Tasarruf 
Bonolan ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli 
ve 223 sayılı Kamunun 9 ncu maddesinin değiş

tirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sa
yılı Yatırımlar Finansman Fonu teşkil ve Ta
sarruf Bonoları ihracı hakkındaki Kanunun 9 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 9. — Aşağıda yzılı ödemeler ve mat
rahlar tasarruf bonoları tevkifat ve tevdiatın
dan müstesnadır. 

1. 500 lirayı aşmıyan ödemeler (Hizmet 
erbabı için bu had yıllık itibariyle ve 5 500 
lidadır.) 

2. Avanslar (Gelir Vergisi tevkif atma tâ
bi avanslar hariç) 

3. Bir borç için icraen satılan gayrimen
kul değerleri. 

4. Gelir Vergisi Kanununa göre götürü üc
retleri, götürü ticaret veya meslekî kazançları 
üzerinden vergilendirilen mükelleflerin yıllık 
itibariyle 5 500 lirayı aşmıyan götürü matrah
ları. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1962 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 22 ) ye ek 



Öonem : İ 
Toplantı? ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

11 . 1 0 . 1 9 6 0 tarihli ve 97 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu 

raporu (1/160) 

T. a 
Başbakanlık 7 . 8 . 19ü2 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1691/804 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve -Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 5 . 3 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «11 . 10 . 1960 tarihli ve 97 sayılı Kanunun 
geçici ikinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
î. İnönü 

GEREKÇE 

11 . 10 . 1960 tarihli ve 97 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin son bendi gereğince as
kerlik hizmetlerini öğretmen olarak yapanlar fiilen iki ders yılı öğretmenlik ve altı aylık as
kerlik eğitimini yapmaları lâzımdır. Bu husus göz önünde tutularak 1961 senesi okulların 4 ay
lık yaz tatili sırasında ilk üç aylık askerî eğitime sevk edilmişlerdir. Bunların miktarı yir
mi iki bin kişi civarında olduğundan eğitimleri altı piyade eğitim tugayına dağıtılmaları su
retiyle yaptırılabilmiştir. Zira alaylara taksim edilmeleri halinde ^er alaya büyük bir ye
kûn isabet edeceği cihetle bunların kıtalarda iskân ve eğitimleri mümkün değildir, 

Piyade er eğitim tugayları üç ay müddetle bu eğitimle görevlendirilince : 
a) Piyadenin, Mayıs 1961 celp eratının temel ve ihtisas eğitimlerini esas kıtalarında yap

tırmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. 
b) Bu celp eratının okuma eğitimi de kıtalara intikal ettirilmiştir. Bu suretle muharip 

birlikler asli vazifelerinden ayrı olarak temel eğitimi ve okuma - yazma eğitimi gibi büyük 
bir yük altına sokulmuşlardır. 

Bunun neticesi olarak er eğitim tugayları normal programları dışında bir işle görevlendi
rilmiş ve celp sisteminin senede üçe indirilmesi kararını tatbika imkân bulunamamıştır. Yukarda 
tadadolunan mahzurların izalesi ve uygun zamanlarda geri kalan askerlik eğitimlerinin ta
mamlattırılmasını temin için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Millî Savunma Komisyonu rapora 

* Mület Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No : 1/Î60 
Karar No : 11 

U . 4 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

11 . 10 . 1960 tarihli ve 97 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonumuzda tetkik ve müza
kere edildi. 

Hükümet tasarısı esas olarak kabul olunmakla beraber, tasarının birinci maddesinin son cüm
lesindeki «Bu statüye dâhil bulunanlar ihtiyata geçirildiklerinde münavebe ile üçer aylık askerî 
eğitime tâbi tutulurlar» hükmünün, tatbikatta müşkilâtı mucibolacağı ve esasen yedek subayları 
istenildiği zaman ihtiyat eğitime tâbi tutmak için çağırmanın mümkün olduğu düşünülerek Millî 
Savunma ve Millî Eğitim Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmaları ile, başlıkla beraber değişti
rilmesi kararlaştırılmış ve üç aylık askerî eğitim ve iki sene bilfiil öğretmenlik hizmetini ifa eden
lerin bu müddetin hitamında terhisleri yapılmak üzere terhis mahiyetinde izinli bırakılmaları 
esası kabul edilerek bu şekilde izinli bırakılanlar her hangi bir hizmet görmiyecekleri ve esas mes
leklerine dönecekleri için maddeye, yine Hükümet temsilcilerinin katılmaları ile «Bu şekilde terhis 
mahiyetinde izinli bırakılanlardan Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olmıyanların 
maaşları izinli bırakıldıkları tarihi takibeden ay başından itibaren kesilir» cümlesi komisyonumuz
ca ilâve edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi Genel Kuruluna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Savunma 
misyonu Başkanı 

îzmir 
M. A. Aytaş 

Ankara 
TJ: Ataman 

istanbul 
M.'B. Bertam 

Sözcü 
Ordu 

F. Güley 

Erzurum 
Ş/Komvray 

Kars 
8. ÖMvm 

Kâtip 
Balıkesir 
S. Koç 

Giresun 
M. K. Çilesiz 

Kars 
B. Vural 

imzada bulunamadı 

Muş 
S. öztürk 

Amasya 
/. Sarıgöz 

içel 
Y. Dermancı 

Niğde 
A. Eren 

M. Meclisi ( S. Sasısı : 67 \ 



- 3 -
HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

11 .10 .1960 tarihli ve 97 sayılı Kanunun geçici 
ikinci maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 
'^MflB-^^v*' 

MADDE 1. — 1076 sayılı Yedek subay ve 
yedek askerî memurlar Kanununun üçüncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçi
ci maddeler ilâvesine dair olan 97 sayılı Kanu
nun geçici ikinci maddesinin son bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«iki senelik askerlik hizmetini öğretmen ola
rak tamamlıyanlar teğmen olarak terhis olu
nurlar. Ancak fiilen iki ders yılı öğretmenlik 
ve üç aylık askerî eğitimlerini tamamlamadık
ça terhis edilemezler. Bu statüye dâhil bulu
nanlar ihtiyata geçirildiklerinde münavebe ile 
üçer aylık askerî eğitime tâbi tutulurlar.» 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

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

5 .3 .1962 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Millî Savunma Bakam 

1. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakam 

H. İncesulu 

Başbakan 
/ . İnönü 

Devlet Bakam 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Adalet Bakanı 
8. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Maliye Bakanı 
Ş. İnan 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTİRlŞl 

11.10 .1960 tarihli ve 97 sayılı Kanunun geçici 
ikinci maddesi son bendinin değiştirilmesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE .1. — 1076 sayılı Yedek subay ve 
yedek askerî memurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanıma geçici mad
deler ilâvesine dair olan 97 sayılı Kanunun ge
çici ikinci maddesinin son bendi aşağıda gös
terildiği şekilde değiştirilmiştr. 

«İki yıllık askerlik hizmetini öğretmen ola
rak tamamlıyanlar, teğmen nasbedilerek ter
his olunurlar. Ancak fiilen iki ders yılı öğ
retmenlik ve üç aylık askerî eğitimlerini ta
mamlamadıkça terhis edilemezler. Fiilen iki 
ders yılı öğretmenlik ve üç aylık askerî eğitim
lerini tamamlıyanlar, iki yıllık müddetin hi
tamında terhisleri yapılmak üzere, terhis ma
hiyetinde izinli bırakılırlar. Bu şekilde izinli 
bırakılanlardan Millî Eğitim Bakanlığı kadro
larında öğretmen qlmıyanlarm maaşları, izinli 
bırakıldıkları tarihi takibeden ay başında ke
silir.» 

MADDE 2. — Hükümet tasarısının ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümet tasarısının üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakam 

S. Seren 
Tarım Bakam 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Basın-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

Ticaret, Bakanı 
/. Gürsan 

Gümrük ve Tok*4 
Bakanı 

Ş. Buladoğlu 
Ulaştırma. Bakam 

C, Akyar 
Sanayi Bakanı 

F. ÇeJÂkbaş 

imar ve iskân Bakanı 
M. Güven 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 67 ) 




