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1. — Geçen tutanak özeti 574 
2. — Gelen kâğıtlar 574:575 
3. — Yoklama 575 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 575 
1. — Hatay Milletvekili İnayet Mursal'-

oğlu'nun öldüğüne dair Başbakanlık tez
keresi (3/314) 575:576 

2. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'-
un, 1962 yılı Bütçe Kanununun Maliye 
Bakanlığı bölümünün (A/2) cetvelinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 
Anayasa Komisyonuna havalesi (2/230) 576 

3. — Yeni Hükümet kuruluncaya kadar 
gündeme devam edilmesi ve müzakerele
rin yapılması hakkındaki önergeler 576:579 

5. — Sorular ve cevaplar 579 
a) Sözlü sorular ve cevapları 579 
1. — 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) 579 

2. — İzmir Milletvekili Necip Mirke-
lâmoğlu'nun, zirai mücadele ilâçlarının 

Sayfa 
müstahsil tarafından zamanında bol, kolay 
ve bilhassa ucuz temin edilebilmesi için bir 
tedbir alınıp alınmadığına dair, Tarım, Ti
caret, Gümrük ve Tekel Bakanlarından söz
lü sorusu (6/257) 579 

3. — Edirne Milletvekili Talât Asal'-
ın, Türkiye radyolarından, muhalefet par
tilerine de 1962 yılı bütçesi hakkındaki fi
kirlerini açıklamaları imkânının sağlanıp 
sağlanamıyacağma dair Basm - Yayın ve 
Turizm Bakanından sözlü sorusu (6/260) 579 

4. — Amasya Milletvekili Mustafa Ke
mal Karan'm, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasınca çıkarılan bir genelge ile motor
lu ziraatin yapılmasına engel olup olmadı
ğına dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/265) 579:580 

5. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'-
nm, çiftçi ve müstahsilin, sanayi, ticaret 
ve çalışma sektörlerinde olduğu gibi, teşki
lâtlanmalarının lüzumlu görülüp görülme
diğine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
6/268) 580 

6. — Giresun Milletvekili Etem Kılıç-
oğlu'nun, hangi illerde, kaç vatandaşın ser-



Sayfa 
yet beyanına tâbi tutulduğuna dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/270) 580 

7. -r- Edirne Milletvekili Nazmi Özoğıü'-
ıın, 22/23 Şubat 1962 gecesi yapılan ha
rekât hakkında, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/271) 580 

8. — Bolu Milletvekili Kâmil îııal'm te
mel dâvamız olan tarım alanında bugüne 
kadar neler yapıldığına dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/274) 580 

9. — Sivas Milletvekili Tahsin Türk- . 
ay'm, 27 Mayıs 1960 İhtilâlini mütaakıp 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı daire ve mü
esseselerden kaç memur ve işçinin göre
vinden uzaklaştırılmış olduğuna dair Ulaş-
tırnra Bakanından gözlü sorusu (6/275) 580 

10. —. Sivas Milletvekili Tahsin Türk-
ay'm, Sivas'ın, Suşehri ilçesinde, halkın 
kaymakam aleyhinde -yaptığı gösteri yürü
yüşünü mütaakıp cereyan eden hâdiselerin 
sebeplerine dair İçişleri Bakanından sözlü' 
sorusu (6/276) 580 

11. — Çankırı Milletvekili Rahmi l'nce-
ler'in, 1962 yılında bilûmum tarım makimi 
ve aletlerinin, G-ümrük ve Muamele vergi
leri kaldırılmak suretiyle, ithal edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım, 
Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanlanndan 
sözlü sorusu (6/282) 580 

12. — Sivas Milletvekili Tahsin Türk -
ay'm, İstanbul ili şehir ve köylerinde inşa 
ettirilen ilkokul binalarının istenilen za
manda ve evsafta yapılıp yapılmadığına 
dair Bayındırlık ve Millî Eğitim ; Bakanla
rından sözlü sorusu (6/283) 580 

13. — Tekirdağ Milletvekili Turhan 
Kut'un, Tekirdağ Namıkkemal Lisesi Resim 
ve Sanat Tarihi Öğretmeninin hastaneye 
neden sevk edildiğine ve sevk edenler hak
kında bir işlem yapılıp yapılmadığına dair 
Millî Eğitim ve İçişleri Bakanlarından söz
lü sorusu (6/284) 580 

14. — Antalya Milletvekili Hasan Feh
mi Boztepe'nin, Antalya Devlet Hastane
sinde, hasta bir vatandaşın ölümü ile neti
celenen dövme olayına dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/286) 580 

Sayfa 
15. — Erzurum Milletvekili Tahsin Tel-

ii'nin, Erzurum'da kurulmuş bulunan 
Atatürk Üniversitesinin inşaat durumunun 
ne halde olduğuna dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/289) 581 

16. — Erzurum Milletvekili Tahsin Tel-
li'nin, Hac ödevlerini yerine getirmek üze
re kaç kişinin pasaport aldığına ve rahatça 
gidip gelmelerini temin için ne gibi tedbir
ler alındığına dair Dışişleri ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/290) 581 

17. — Erzurum Milletvekili Tahsin Tel-
li'nii), kâr gayesiyle çıplak resimlere ge
niş yer veren neşriyattan müstehcen olarak 
kabul edilip haklarında tahkikat yapılan 
gazete ve dergi bulunup bulunmadığına 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından 
sözlü sorusu (6/291) 581 

\S. — Giresun Milletvekili İbrahim 
Eteni Kılıçoğlu'nun, Tirebolu Sümerbank 
perakende satış mağazasının neden açılma
dığına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/292) 581 

İ9. — Edime Milletvekili llhami Er
tem'in, Kuzu yetiştirme ve Ticareti Limi
tet-Şirketinin tasfiyesine gidilmesi sebebi
ne dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/293) 581' 

20. — İsparta Milletvekili Ali İhsan 
Balım'm, son 4 - 5 yıl içerisinde kaç kıza
mık vakası ve kaç çocuk felci hastalığı tes-
bit edildiğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/294) 581 

21. ••-- İsparta Milletvekili Ali Ihs an 
Balım'ın, sön beş yıl içinde ne kadar ilk
okul, ortaokul, lise ve sanat okulları veya 
enstitüleri binası yaptırıldığına dair soru
su ve Millî Eğitim Bakanı Hilmi Incesulu'-
nun sözlü eevalbı (6/295) 581:582 

22. — İçel Milletvekili Burhan Bozdo
ğan'ın, Zirai plasmanın artırılması ve T. C. 
Zıiraat Bankasının Tarım Bakanlığına bağ
lanması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Taı-ım ve Ticaret Bakanlanndan sözlü so
rusu (6/297) 582 

23. — Gaziantep Milletvekili Muzaffer 
Canbolat'm, Üniversitelerdeki görevlerine 
yeniden alınanlardan-bâzılarının sebebiyet 
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Sayft* 
verdikleri olaylara dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/298) 582 

24. — Çorum Milletvekili İhsan Tonı-
buş'un, Çorum Lisesine felsefe öğretmeni 
tâyini hususunun mevzuata uygun olup 
olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/299) 582 

25. — Balıkesir Milletvekili Gökhan 
Evliyaoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin üstünde bir kuvvet olmadığı haki
katinin teyidinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Başbakandan ve Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/300) 583 

26. — Tokat Milletvekili Mehmet Kaz-
ova'nm, Tokat ili Erbaa ilçesi Karakaya 
bucağı halkından Mahir Kılıç/m karakolda 
ölmesi üzerine cereyan eden olaylara, Ölüm 
sebebinin tesbiti için bir işlem yapılıp ya
pılmadığına dair İçişleri ve Adalet Bakan
larından sözlü sorusu (6/301) 583 

27. — Erzincan Milletvekili Zeynel 
Gündoğdu'nun, Emekli Sandığı ve İşçi Si
gortaları Kurumu ile benzeri kurumların 
yatırımlarının istihsali artırıcı sahalara yö
neltilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/303) 583 

28. — Uşak Milletvekili Ahmet Tah-
takılıç'ın, bir Hükümet buhranı olduğu hak
kındaki havanın giderilmesi hususunda ne 
çare düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/304) 583 

20. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'-
un, 27 Mayıs 1960 İnkılâbını takiben top- > 
tattırılmış bulunan silâhlardan tabancala-
n n da iadesinin düşünülüp düşünülmediği
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/305) 583 

30. — Kars Milletvekili Hasan Erdo
ğan'ın, Bakanlık teşkilâtında ne kadar ta
bip, eczacı, hemşire, ebe, sağlık memuru ve 
laborant kadrosu münhal bulunduğuna 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/306) 583 

31. — Niğde Milletvekili Asım Eren'iıı, 
Erbaa ilçesi Jandarma Merkez Karakolun
da bir vatandaşın ölü olarak bulunmasın
dan doğan olaylar hakkında bilgi verilme
sine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/307). 583 
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32. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'-

in, memleketimizde ne kadar elma istihsal 
ve istihlâk edildiğine ve elma ihracı husu
sunda bir tedbir alınmış olup olmadığına 
dair, Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/308) 583 

33. —• Zonguldak Milletvekili Suphi Ko-
nak'ın, kömür fiyatlarına zam yapılması 
sebebine ve bu zammın iktisadi ve ticari 
alanda sebebolacağı pahalılık ve fiyat yük
selmesinin önlenmesi için ne gibi tedbirler 
alındığına dair, Sanayi ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu (6/309) 583 

34. — İstanbul Milletvekili Fahrettin 
Kerim Gökay'ın, İstanbul'da Belediye ile İl 
ayrıldığı halde ilçelerde belediye müdür
lüklerinin halen kaymakamlar elinde bu
lundurulması sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/310) 583 

35. — İstanbul Milletvekili Fahrettin 
Kerim Gökay'ın, yıkılma tehlikesi göste
ren İstanbul Üniversite Kütüphane binası 
için neden bir tedbir alınmadığına dair 
sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hil
mi İncesulu'nun sözlü cevabı (6/311) 583:585 

36. — Van Milletvekili Muslih Gören-
taş'm, İstanbul'da neşredilen Millî Yol der
gisinde «Doğunun derdine çare» başlığı al
tındaki yazıdan dolayı imza sahibi hakkın
da takibat yapılıp yapılmadığına dair Ada
let ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/312) 585 

37. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öz-
türk'ün, 1 Mayıs 1962 günü Eskişehir Ha
sırcı Çiftliği sayfiyesinde öğretmen ve 
öğrenciler arasında basında açıklanan olay
lara dair Millî Eğitim ve İçişleri Bakan
larından sözlü sorusu (6/313) 585 

38. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'üıı, Basın - İlân Kurumu Kararnamesi
nin yürürlüğe girdiği günden bugüne ka
dar İstanbul, İzmir, Ankara ve Anadolu 
gazetelerine verilen ilân bedellerinin mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/314) 585 

39. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Tedbirler Kanununun yürürlüğe gir
diği günden beri bu kanuna aykırı ne ka-
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dar olay tesbit edildiğine dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/315) 

40. — Mardin Milletvekili Şevki Ay-
san'm, 6 Mayıs 1962 Pazar günü Mardin'^-
de vukubulan olayların cereyan şekline ve 
olaya sebebolanlar hakkında ne gibi bir iş
lem yapıldığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/316) 

41. — Zonguldak.Milletvekili Suphi Ko
nak'm, Zonguldak kömür havzasının 
Ereğli ve Armutçuk Kömür İşletmele
ri olarak hangi iktisadi, ticari ve idari se
beplerle ikiye ayrıldığına ve Mayıs 1962 
ayında ne sebeple tekrar birleştirilmesine 
karar verildiğine dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/317) 

42. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğhı'nun, Doğu - Karadeniz halkının ek
meklik buğday dağıtımının verileceği Fis-
ko Birlik Teşkilâtının bundan önceki dağı
tım işinde suiistimal yaptığı hakkındaki 
söylentilerin doğru olup olmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/318) 

43. — Ankara Milletvekili Muhlis Ete'-
nin, Türkiye Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
hakkında birleştirilmiş rapor adlı kitabın 
basılışından haberdar olunup olunmadığına 
ve muhteviyatına dair sorusu ve Maliye 
Bakanı Şefik İnan'm sözlü cevabı (6/319) 

44. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir'de Hasırcı Çiftliği 
mesire mahallinde 1 . 5 . 1962 tarihinde öğ
renciler ve öğretmenler arasında vukubu
lan olayın nasıl cereyan ettiğine dair İçiş
leri ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/320) 

45. —• Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir'de 5 . 5 . 1962 tari
hinde yapılan maç sonunda sivil ve askerî 
öğrenciler arasında çıkan olaylara ve gaze
tecilerin görevlerine müdahale olunup olun
madığına dair Millî Savunma, İçişleri ve 
Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/321) 

46. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm, Mardin'de 6 Mayıs 1962 Pazar 
günü cereyan eden olaya dair İçişleri ve 
Millî Savunma Bakanlarından sözlü sorusu 
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(6/322) 588 

47. — Diyarbakır Milletvekili Recai Is-
kenderoğiu'nun, Anayasa hükümlerine gö
re bir suç sayılan sağcı ve ırkçı yayın kar
şısında ne gibi bir tedbir düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/323) 588 

48. — Adana Milletvekili Hasan Ak-
say'm, bu öğrenim yılında, Ankara Üni
versitesi İlahiyat Fakültesinin bursunun 
kesilmiş olup olmadığına ve İstanbul Yük
sek İslâm Enstitüsünün yatılısının- kaldırı
lıp kaldırılmadığına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/324) 588 

49. — Çanakkale Milletvekili Refet Sez
ginin, Erbaa'da 28 . 4 . 1962 tarihinde vu
kua gelen olaylarda, yetkili adlî makamlar
ca ne gibi suçlar tesbit edildiğine dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/325), 588 

50. — Giresun Milletvekili İbrahim Eteni 
Kıhçoğlu'nun, Erbaa'da 28 . 4 . 1962 tari
hinde vukubulan olayın sebep ve mahiye-

. tinin ne olduğuna ve idarecilerin dahli bu
lunup bulunmadığına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/326) 588:589 

51. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'-
un, Erbaa'da 28 . 4 . 1962 tarihinde vukua 
gelen olaylar sırasında Hükümet tabibinin 
görevinden istifa edip etmediğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/327) 589 

52. — Gümüşane Milletvekili Sabahat
tin Savacı'nm, Ankara Belediyesinin ver
gi, resim ve tarife hadlerini artırması se
bebine dair, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu 06/328) 589 

53. — Edirne Milletvekili llhami Er
tem'in, Mardin'de vukubulan olaylara dair 
İçişleri ve Millî Savunma Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/329) 589 

54. — Konya Milletvekili Fakih öz
len'in, İller Bankası ile Oktaş Firması ara
sında çıkan ve hakem yoliyle halledilen an
laşmazlığın şümulüne giren hususlara dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/331) 589 

55. — Konya Milletvekili Rüştü özal'-
m, zirai ilaçlamalardan dolayı can ve mal 
kaybı olup olmadığına dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/332) S89 
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Sayfa 
56. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bil-

gehan'm, Belediye temizlik, park ve bahçe 
işçilerinin îş Kanununa alınmasını önliyen 
14 . 4 . 1941 tarih ve 2/15592 sayılı Ka
rarname hükmünün değiştirilmesi hakkın
da ne düşünüldüğüne dair sorusu ve Ça
lışma Bakanı Bülent Eeevit'in sözlü cevabı 
(6/333) 589:590 

57. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf 
Azizoğlu'nun, Doğu bölgesinin ve mahru
miyet mmtakalarınm kalkınması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu ve Çalışma Bakanı Bülent 
Eeevit'in sözlü cevabı (6/334) 590 

58. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Hazineye 26 milyon lira borçlu bu
lunan Ali îpar 'm yurt dışına çıkmasına 
nasıl izin verildiğine dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/335) 590 

59. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'-
mn, memleketimizin nebati yağ ihtiyacını 
temin için ithal edilen likid soya yağlarına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/336) 590 

60. — Tokat Milletvekili Mehmet Kaz-
ova'nm, Tokat'ın Erbaa İlçesindeki Kale-
boğazı isimli tarihî köprünün tamiri için 
şimdiye kadar ne gibi bir işlemde bulu
nulduğuna dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/337) 590 

61. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Zatişleri Genel Müdürü Suphi 
Arıman'ın hangi tarihte Ankara öğretmen 
Okulu öğretmenliğine tâyin edildiğine da
ir, sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hilmi 
Incesulu'nun sözlü cevabı (6/338) 590:593 

62. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, 1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz ola
rak, Suriye uyruğuna geçen Türk vatanda-

Sayfa 
şı bulunup bulunmadığı ve bunların yeni
den Türk vatandaşlığına alınıp almmıyaca-
ğı hakkında neler düşünüldüğüne dair, İç
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/339) 593 

63. — Gümüşane Milletvekili Nurettin 
özdemir'in, Malatya'nın Hekimhan İlçesi 
Deveci ve Karakoz mevkilerinde Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından de
mir madeni aranması yapılıp yapılmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/340) ' 593 

64. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Aksu öğretmen Okulunda derslerin 
niçin zamansız kesildiğine ve bu okulda 
öğretmen ve öğrenci arasında bir huzursuz
luk olup olmadığına dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hilmi Incesulu'nun sözlü 
cevabı (6/341) 593:595 

6. — Görüşülen işler 595 
1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlk

öğretim ve Eğitim Kanununun 29 . 5 . 1961 
tarihli ve 308 sayılı Kanunla değiştirilen 
geçici 5 nçi maddesinin tadili hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/176) (S. 
sayısı : 158) 595:596 

2. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek 
askerî memurlar Kanununun 3 ncü madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma Ko
misyonu raporu (1/177) (S. Sayısı 156) 597 

3. — Devlet İstatistik Enstitüsünün 
görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki ka
nun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Geçici Komisyonu raporu 
(1/169) (S. Sayısı : 63 ve 63 e ek) 597:600 



İ. — GEÇEN TUTANAK Ö2ETÎ 

Hububat fiyatlarına yapılan zamma dair 
Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, gün
dem dışı demecine, Devlet Bakanı Turhan Fey-
zioğlu cevap verdi. 

Üniversiteden aday gösterilen Profesör Hü
seyin Naili Kübalı'nm adaylıktan vazgeçtiğini 
bildiren tel yazısı ile, 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün Anaya
sa Mahkemesi asıl üyeliği için gösterdiği yeni 
adaylar ha,kkmdaki tezkeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

Sözlü sorular 
1. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-

vacı'nm, hububat alım fiyatlarının artırılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair, sözlü so
ru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiş
ti v. (6/342) 

Tasarılar 
1. — 5 Ağustos 1955 tarihli Avrupa para 

Anlaşmasını ve 5 Ağustos 1955 tarihli geçici 
Tatbik Protokolünü değiştiren 3 ve 4 numaralı 
Ek Protokollerin onaylanmalarının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı (1/212) (Dışiş
leri ve Bütçe Komisyonlarına) 

2. — 1960 malî yılı içinde sürekli görevle 
yabancı memleketlerde bulunan memurlara em
salli olarak ödenmiş bulunan aylıklar hakkın
da kanun tasarısı (1/213) (Dışişleri, Maliye ve 
Bütçe komisyonlarına) 

3. — 1938 - 1939 yıllarında ingiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen teslihât 
kendilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı (İ/214) (Millî Savunma, Dışişleri ve Büt
çe komisyonlarına) 

4. — Devlet Personel Dairesi kurulması hak
kındaki 160 sayılı Kanuna iki madde eklenme
sine dair kanun tasarısı (1/215) (Maliye ve 
Bütçe komisyonlarına) 

5. — istanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kamın tasarısı (1/126) 
(Karma Bütçe Komisyonuna) 

Anayasa Mahkemesi asıl üyeliği için üçün
cü defa yapılan oylama sonucunda (239) oyla 
Yekta Aytan'm, seçildiği bildirildi. 

13 .• 6 . 1962 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çankırı 
Mekki Keskin Nurettin Ok 

Kâtip 
Van 

Muslih Görentaş 

Yazılı sorular 
.1. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın, 

Et ve Balık Kurumunun kurulduğu tarihten 
beri; balıkçılıkla ilgili olarak, ne gibi faaliyet
lerde bulunulduğuna dair yazılı soru önergesi, 
Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/142) 

6. —- 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında, 
kanun tasarısı (1/217) (Karma Bütçe Komisyo
nuna) 

7. — istanbul Teknik Üniversitesince arsa sa-
tınalınması için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/218) (Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe Komis
yonlarına) 

8. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu kurulması hakkında kanun tasarısı 
(1/219) (Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe Komis
yonlarına) 

Teklifler 
ü. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi 

Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin, Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/266) 
(içişleri ve Bütçe Komisyonlarına) 

10. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci ve 9 arkadaşının, Devrekli Hüseyin-
oğlu 1305 doğumlu izzet Çakmaklı'ya vatani 
hizmet tertibimden m a ^ bağlanmasına dair ka-

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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muı teklifi (2/267) (Maliye ve Bütçe komisyon
larına), 

Tezkere 
11. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm, ya

bama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/315) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

Raporlar 
12. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen 

ve 9 arkadaşının, (Eski sahibi Cumhuriyet Se
natosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı), 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi hakkındaki Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ile Millet Meclisi Anayasa Ko
misyonu raporu (2/77) (Gündeme) (S. Sayısı : 
8 e ek) [Dağıtma tarihi : 11. 6 .1962] 

13. — Ereğli Şirketinden alman liman, de
miryolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli demir
yollarının işletilmesi ve Havza'daki deniz işle
rinin inhisar altına alınması hakkındaki 3241 
sayılı Kanunun 3 neü'maddesinin 1 nci fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanuıi tasarısı ve Sa-
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\ayi, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
1/136) (Gündeme) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma 
ırihi : 11. 6 .1962] 

14. — Başbakan ve Bakanların temsil üdo-
nekleri h kkmdaki 23 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/93) (Gündeme) (S. Sayısı : 217) [Da-
?ıtma tarihi : 11. 6 . 1962] 

15. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
'asansı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna. 
lair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko-
nisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi . 
1/189; C. Senatosu : 1/47) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 219) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1962] 

16. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
1962 yılı Bütçe Kanununun Maliye Bakanlığı 
bölümünün (A/2) cetvelinde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi ve Karma. Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezke
releri • (M. Meclisi : 2/230; C. Senatosu : 2/20) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 220) [Dağıtma tarihi • 
12 . 6 . 19621 

B I R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Nurettin Ok (Çankırı), Zeki Baltacıoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN —Ekseriyetimiz vardır, gündeme 
başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Hatay Milletvekili inayet Mursaloğlu'-
nun öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi (3/314) 

BAŞKAN — Başbakanlıktan gelen tezkere
yi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hatay Milletvekili İnayet Mursaloğlu'nun 

13 . 1.. 1962 tarihinde kalb sektesinden vefat et
tiği, İçişleri Bakanlığından alman 5 . 6 . 1962 
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tarihli ve 23302 - 64/4777 sayılı tezkerede bildi
rilmiştir. 

Teessürle arz ederim. 
Başbakan 

ismet înönü 

BAŞKAN — Merhumun aziz hâtırasına hür-
meten arkadaşları 3 dakikalık saygı duruşuna 
davet ediyorum. 

(3 dakika saygı duruşu yapıldı.) 

2. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
1962 yı\ı Bütçe Kanununun Maliye Bakanlığı 
bölümünün (A/2) cetvelinde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifinin Anayasa Komis
yonuna havalesi (2/230) 

BAŞKAN •— Efendim, v Anayasa Komisyo
nundan gelen bir tezkere var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
220 Millet Meclisi Sıra Sayısını taşıyan ve bu

günkü «Gelen kâğıtlar» listesinde yer alan Yoz
gat Milletvekili Celâl Sungur'un 1962 yılı Büt* 
çe Kanununun Maliye Bakanlığı bölümünün 
(A/2) cetvelinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyonu Başkanlıkları tezkerelerinin, bu 
kanun teklifinin Anayasanın 94 ncü maddesi 
muvacehesinde verilmesini mümkün olup olma
dığı noktasından önemle incelenmesi gerektiği 
komisyonumuzca karar altına alındığından, ge
çici içtüzüğün 28 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
gereğince komisyonumuza verilmesi hususunun 
Genel Kurulun kararına arz edilmesini derin say
gılarımla rica ederim. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Burhan Apaydın 

BAŞKAN — Efendim, Yozgat Milletvekili' 
Celâl Sungur arkadaşımızın 1962 yılı bütçesi 
üzerindeki tadil teklifinin mümkün olup olamı-
yacağına dair her iki Meclisin Bütçe Encümen
lerinin tetkikatma ilâveten Anayasa Komisyonu 
da tetkikat icra edebilmek üzere gelen kâğıtlar 
kısmından bu teklifin alınıp kendi komisyonla
rına verilmesini isterler. 

Evvelâ bu teklifin gelen kâğıtlardan gün
deme alınması hususunu oylarınıza sunuyorum. 

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

Anayasa Komisyonunun mütalâası veçhile, 
Anayasa Komisyonuna, şevkini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş, Anayasa Komis
yonuna verilmiştir. 

3. — Yeni Hükümet kuruluncaya kadar gün
deme devam edilmesi ve müzakerelerin yapılması 
hakkındaki önergeler. 

BAŞKAN — Efendim, gündemin ikinci mad
desi, Hükümet kuruluncaya kadar gündeme' de
vam edilmesi ve müzakerelerin yapılması hakkın
daki önergelerin oylanmasıydı. Geçen Birleşimde 
bu mevzuda konuşmalar yapıldı, birçok önerge
ler verildi. Bunların okutulması bu birleşime bı
rakılmıştı. 

Uç grup önerge var, bunları aykırılık dere 3e-
lerine göre okutacağım. Bir kısım arkadaşlar, söz
lü sorulara devam edilmesini isterler. Bir kı.smı 
yalnız sözlü soruları konuşalım, kanun teklifleri 
kalsın Hükümet yok derler. Bir kısmı da sözlü 
soruları ve Hükümetin bulunmasını icabettirmi-
yecek kanun tekliflerini görüşelim derler. Bütün 
önergeleri ayrı ayrı okutacağım,, aykırılık dere
celerine göre oylarınıza sunacağım. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Usûl hak
kında söz istiyorum efendim. 

YUSUF AZlZOĞLU (Diyarbakır) — Bende
niz de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu, önergeniz gel
diği zaman size söz vereceğim. Buyurun, Tahta-
kılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) —Muh
terem arkadaşlar, Devlet ve Hükümet fikrinin te-
melliliği ve devamlılığı Türk Anayasası muva
cehesinde Hükümetsiz bir Devlet tasavvuru müm
kün olmadığından Hükümet buhranlarının mem
lekette, memleketin Hükümetsiz telâkki edilmesi 
gibi yanlış bir ananeye dayanması bakımından, 
aleyhinde olan takrirlerin reye konması mümkün 
değildir. Böyle bir ananeyi Riyaset tesis eder, 
Yüksek Heyet kabul ederse, Türkiye'de âmme iş
leri sekteye uğrar. Onun için ben usul bakımın
dan Hükümetin yokluğu fikrinin kabul edilerek 
takrir verilmesine ve bu takrirlerin nazarı itibara 
alınmasına muhalifim. Bugün Hükümet vardır. 
Riyaseti Cumhur tezkeresiyle Hükümete, vazife
sine devam etmesi tebliğ edildiği ve-Hükümet de-
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bunu kabul ettiği andan itibaren Anayasa mu
vacehesinde Hükümet vardır. Meclis tatil kararı 
alabilir, ona karışmam, fakat aksine bir takrir 
reye konamaz. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktayı dikkatli te
lâkki ediniz : Daha biz müsteşarlara kadar mü
esses bir Devlet zihniyeti ve Hükümet kuruluşu
nu meydana getirmedik. O halde Devletin Hükü
metsiz olduğu telâkkisi doğru değildir. Hüküme
tin devamlılığı ve ebediliği noktai nazarından 
Böyle bir takriri Yüksek Meclisiniz nazarı itibara 
alamaz. Takdir Yüksek Heyetinizindir, arz ede
rim. 

BAŞKAN — Esasen Hükümet yoktur diye 
bir takrir yoktur. Hükümet istifa etmiştir, bura
da bulunmayabilir, onun için kanunların görü
şülmesinde mahzur vardır, şeklinde iddialar ileri 
sürülmüş ve önergeler verilmiştir. ıŞimdi bu öner
geleri okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümet istifa etmekle beraber, yenisi kuru

luncaya kadar vazifesine devam ettiği hususu 
malûmlarıdır. 

Binaenaleyh - G. Senatosunda olduğu gibi -
gündeme devam ve görüşmelerin yapılması zaru
ridir. 

(Bu sebeple görüşmelerin açılmasını ve teşriî 
faaliyetin devamını arz ve teklif ederiz. 

Maraş Balıkesir 
Adnan Karaküçük Cihat Bilgehan 

Yüksek Başkanlığa 
Vekâlet suretiyle olsa bile halen iş başında bir 

hükümet, bu itibarla Meclisin normal çalışmala
rına devamını teklif ederim. 

Diyarbakır 
Yusuf Azizoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki teklifimin yüksek Meclisin tasvibi-, 

ne sunulmasını arz ederim. 
Diyarbakır 

Yusuf Azizoğlu 

Hükümetin istifası halinde eski Hükümet 
vekâleten iş başında bulunduğuna göre, Millet 
Meclisi, normal çalışmalarına devam eder. 

Ancak, Vekil, Hükümet, lüzum ve hususi
yet gördüğü mevzuların ve kanun tasarılarının, 
yeni Hükümetin güven oyu almasından sonraki 
devreye tehirini talebedebilir. 
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Hükümetin bu talebi, oylamaya gidilmeksi

zin, başkanlıkça nazarı itibara alınır. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Anayasanın 3 ncü geçici maddesi gereğince 

yürürlükte bulunan 1 Kasım 1956 tarihli Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesi
ne ek 47 sayılı notta açıklanan teamülün ruh ve 
maksadına uygun olarak; ve, yenisi kurulun
caya kadar cari işlerin yürütülmesiyle görevlen
dirilmiş olan müstafi Hükümetin bellibaşlı siya
si tercihleri gerektirecek konularda vaziyet alma
sındaki müşkülât nazarı itibara alınarak : 

Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kuru
lunda, 

1. Sözlü soruların görüşülmesine; 
2. Yasama meclislerinin münhasıran kendi 

iç faaliyetlerine aidolduğundan Hükümetçe 
üzerlerinde vaziyet alınmasını gerektirmiyen ko
misyon raporlarıyla aynı mahiyetteki kanun tek
lif ve tasarılarının ve İçtüzük tekliflerinin gö
rüşülmesine;" 

3. Hükümetin takdirine vabeste olmak üze
re, Hükümetçe cari işlerden olduğu beyan edi
len kanun teklif ve tasarılarının görüşülmesi
ne; 

4. 2 ve 3 ncü maddelerde zikredilenler dı
şında kalan teklif ve tasarıların görüşülmeme
sine karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Konya Sivas 
Fakih özfakih Cevad Odyakmaz 

Balıkesir 
Kaya Bulut 

Başkanlık Divanına 
Hükümet kurulup güven oyu alıncaya ka

dar, Meclis faaliyetinin yalnız sözlü sorulara 
şâmil olmak üzere devamı hususunun oya ar
zını, saygıyla dilerim. 

Çorum 
Faruk Küreli 

Başkanlığa 
Yalnız sözlü soruların görüşülmesine karar 

verilmesini saygı ile arz ederim. 
Amasya 

Mustafa Kemal Karan 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu, iki tane öner
geniz vardır, son verdiğiniz önerge birincisine 
takaddüm etmiş mi oluyor? 
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YUSUF' AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Evet, 

sonuncu önergem. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, önerge

leri okuduk. Şimdi aykırılık derecelerine göre 
oylarınıza arz edeceğim. Bir kısım arkadaşlar 
gündeme devam edilmesini istediler. Sorular, 
kanunlar, teklifler... Hepsi. Diğer bir kısım 
arkadaşlar Hükümetin istifa etmiş olmasından 
dolayı Mecliste bulunmaması ihtimaline binaen 
Hükümetin vücudunu istilzam etmiyen bâzı söz
lü sorular ve kanun tekliflerinin görüşülmesini 
istediler. Bir üçüncüsü de yalnız sözlü sorula
rın konuşulmasını istediler. Bu üç şekle göre 
önergeleri ayrı ayrı tekrar okutup oylarınıza su
nacağım. Okutuyorum. 

(Adnan Karaküçük ve Cihat Bilgehan'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önerge gündeme aynen, ol
duğu 'gibi devam edilmesi şeklindedir. Okuduk, 
oylarınıza sunacağım. 

YUSUF AZtZOÖLU (Diyarbakır) — Daha 
uvvel söz istemiştim efendim. 

IBAŞKAN —- Kabul edenler... Etmiyenler... 
(Anlaşılmadı sesleri) Azizoğlu önergenize sıra 
gelince size söz vereceğim. Aykırılık derecelerine 
göre önergeniz orta sırada kalıyor (Anlaşılma
dı sesleri)' Azizoğlu arkadaşımız umumi oylama 
üzerine tesiri olacağından kendi önergeleri üze
rine söz istiyorlar, arkadaşımız konuştuktan son
ra aynı şekilde oya koyacağım. 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Müsa
ade buyurun, kısa bir izahta bulunmam gereki
yor. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) —Muh

terem arkadaşlarım, bir kısım arkadaşlarımız te
lâş etmesinler. Bana söz verilmiş olması haksız 
bir şey değildir. Bendeniz daha evvel söz iste
miştim. Reis Bey de bana söz vereceklerini işaret 
buyurdular. Fakat bir zühul oldu. Bu itibarla 
oylamaya geçildi diye söz hakkımın bertaraf edil
mesi doğru olmaz, bunu siz de kabul edersiniz. 

Şimdi arkadaşlarım, verilmiş olan önergeler, 
heyeti umumiyesi itibariyle yeni bir teamülün te
sisi istikametindedir. Daha evvel tüzükte mevcut 
bir nota istinaden karara bağlanmak istenilen 
teamül başka bir sisteme merbut bir keyfiyettir. 
ıSeçim ekseriyet sistemiyle olduğu zamanlar için 
böyle bir teamül doğru olabilirse de, şimdi yeni 
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bir sistem içinde bulunduğumuzdan Hükümet 
buhranları zaman zaman doğar. Bu da pekâlâ 
mümkün olduğuna göre yeni bir teamül tesis et
mek zarureti vardır. Hükümet buhranlarının de
vam ettiği müddet zarfında Millet Meclisinin âde
ta tatili faaliyet etmiş gibi bir duruma düşmesi 
de asiâ tasvibedilir bir keyfiyet değildir. Anaya
samızın da işaret ettiği istikamette Hükümet dai
ma mevcuttur, bu Hükümet asıl olabilir, vekil 
olabilir. Fakat hiçbir zaman Türkiye Cumhuri
yeti hükümetsiz değildir. Bu itibarla Millet Mec
lisinin faaliyetine devam etmesi en tabiî ve nor
mal bir hal olur. Yalnız vekil veya muvakkat hü
kümetin iş başında bulunduğu devreyi bütün 
şartlariyle tabiî ve normal bir devre telâkki et
meye de imkân yoktur. Prensip olarak Meclis faa
liyetine devam eder ama, şartlara ve vaziyetlere 
göre birtakım durumları göz önünde bulundur
mak zaruridir. Bendeniz takririmde diyorum ki, 
Hükümet, muvakkat olmakla beraber, prensip iti
bariyle Millet Meclisi faaliyetine devam eder. An
cak, muvakkat Hükümet devresi zarfında, Hükü
metin tatbikatta bir mesuliyet yüklenmede tered
düt gösterdiği mevzularda, birtakım taleplerde 
bulunabilir. Millet Meclisi Riyaset Divanı da bu 
vaziyeti ve talepleri *göz önünde bulundurur. Fa
raza tatbikinde, kabulünde, mahzurlu gördüğü 
kanunlar veya diğer tasarruflar mevzuunda Mec
lisin güven oyuna mazhar olmuş Hükümet devre
sine tehirini talebedebilmelidir. Bunun dışında 
kalan sual takrirleri ile Hükümetin mahzur gör
mediği diğer umumi müzakereler ve saire gibi me
seleler, muvakkat veya vekil Hükümet tekabbü! 
ettiği takdirde, Millet Meclisinde müzakere edil
melidir. 

Bugün içinde bulunduğumuz şartlar itibariy
le de muhterem arkadaşlarım, bu teamül realiteye 
çok daha uygundur ve en doğru tarzı harekettir. 
Bu itibarla Hükümetin bu mevzudaki tekliflerini 
mahfuz tutmak şartiyle Meclisin normal faaliyet
lerine devam şeklinde bir teamül mahiyetinde 
olan teklifimin kabul buyurulmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu ikinci grupa 
dâhil olan tekliflerinde, onun hakkında konuşma 
yaptılar. Halbuki daha aykırı olan doğrudan 
doğruya gündeme devamı icabettiren, önerge var
dır. Bu önerge reddedilirse, kendilerinin önerge
lerini okuturken söz verecektik. Fakat şimdi ko
nuşmuş oldular. 
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FAKİH ÖZFAKİH (Konya) — Reis Bey

efendi, ben de Azizoğlu'nun fikrine iştirak ettiği
mi beyan etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, size" de söz vereceğim. 
Sizin takririnizle Sayın Azizoğlu'nun takriri ay
nı grupta. ıSizin takririnizde, gündeme olduğu 
ıgibi devam edelim, deniyor. Şartlara bağlı. Bunu 
bir oylıyalım, ondan sonra reddedilirse size söz 
vereyim. 

Birinci önerge olduğu gibi, gündeme olduğu 
gibi devam edilmesi hakkındadır. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
Reddedilmiştir. 

ıŞimdi ikinci grupu okuyorum. 
Bu, Azizoğlu arkadaşımızın ilk teklifi ile di

ğer üç arkadaşımızın teklifleri arasındaki furk 
şudur : Azizoğlu; .gündeme devam edilsin, Hükü
met eğer istemezse, 'gelsin mazeret beyan ets'n, 
görüşmeye devam edilsin veya edilmesin bunu da 
Riyaset takdir etsin, diyor. 

Diğer üç arkadaşımız, muhtelif arkadaşlar, 
müşterek önergelerinde diyorlar ki; şu şu şu kı
sımlara devam edelim, Hükümetin bulunmaması 
lâzımgelen, en sonunda Hükümetin vücudiyle gö-

1. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, Or
man Genel Müdür ve Müdür Muavini olarak is
tihdam edilenlerden bâzılarının tâyin ve terbi
lerine dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/249) 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCE
SULU ( Çorum) — Gündem üzerinde bir dakika 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Daha evvel söz almanız icâbeder-
di, sözlü sorulara geçtik. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCE
SULU (Çorum) — özür dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Şevki Güler?... Yok. So
ru sahibi ikinci defa bulunmadıkları için. soruları 
düşmüştür. 

Millî Eğitim Bakanı, konuşmak istiyordunuz, 
buyurun. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HlLMl İNCE
SULU (Çorum) — Vazgeçtim. 

2. — îzmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğ-

13.6.1962 0 : 1 
rüşülmesi lâzımgelen teklifler ve lâyihalarda Hü
kümet arzu ederse devam edelim derler. Şimdi 
Azizoğlu'nu konuşturduk. Bir de üçlü önergeyi 
veren arkadaşlarımızdan özfakih'i konuşturalım. 
Buyurun. 

FAKİH ÖZFAKİH (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar; Sayın Azizoğlu fikrini izah ettiler. 
Takririmin 2, 8 ve 4 ncü maddelerini geri alıyor 
ve kendilerine iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Şu halde, iki takrir arasında
ki fark izah edilmiş oldu. Biri Hükümetin tak
dirine bırakıyor, diğeri, Hükümetin takdirine 
bırakmadan devam edelim, diyor. Üçlü öner
ge sahibi arkadaşlarımız da Azizoğlu arkadaşı
mıza iştirak ediyorlar. Şu halde Azizoğlu'nun 
önergesini tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

(Yusuf Azizoğlu'nun ikinci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi okuttuk. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Sayın Azizoğlu'nun verdiği önerge kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Diğerleri daha aykırı 
olanlarıdır. Bu şekilde mesele kapanmış oldu. 

lu'nun, zirai mücadele ilâçlarının müstahsil ta
rafından 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 — Sayın Necip Mirkelâmoğlul.. 
Yok. Soru sahibi ikinci defa bulunmadıkları için 
soruları düşmüştür. 

3. — Edirne Milletvekili Talât Asal'm, Tür
kiye radyolarından, muhalefet partilerine de 
1962 yılı bütçesi hakkındaki fikirlerini açıkla
maları imkânının sağlanıp sağlanamıyacağma 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından 
sözlü sorusu (6/260) 

BAŞKAN — Sayın Talât Asal?... Yok. So
ru sahibi ikinci defa bulunmadıkları için soru
ları düşmüştür. 

4. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sınca çıkarılan bir genelge ile motorlu ziraatin 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 
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yapılmasına engel olup olmadığına dair Ticaret 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/265) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Karan?...' 
Buradalar. Tarım ve Ticaret Bakanları?... Yok
lar. Bakanlar bulunmadığından soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Arif Ertunga?... Bura
da. Tarım Bakanı?... Yok. Soru gelecek bir
leşime bırakıldı. 

6. — Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'-
nun, hangi illerde, kaç vatandaşın servet beya-

y mna tabi tutulduğuna dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/270) 

BAŞKAN — Sayın Etem Kılıçoğlu?... Bu
rada. Başbakan adına konuşacak?... Yok. Soru 
gelecek birleşime bırakıldı. 

7. — Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 
22/23 Şubat 1962 gecesi yapılan harekât hak
kında, Başbakandan sözlü sorusu (6/271) 

BAŞKAN — Sayın Nazmi özoğul?... Bura
dalar. Başbakan adına konuşacak?... Yok. So
ru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

8. — Bolu Milletvekili Kâmil înaVın temel 
dâvamız olan tarım alanında bugüne kadar ne
ler yapıldığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/274) 

BAŞKAN — Sayın Kâmil İnal?... Burada. 
Tarım Bakanı?... Yok. Bakan bulunmadığın
dan soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

9. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
27 Mayıs 1960 İhtilâlini mütaakıp Ulaştırma 
Bakanlığına bağlı daire ve müesseselerden kaç 
memur ve işçinin görevinden uzaklaştırılmış 
olduğuna dair Ulaştırma Bakamndan sözlü so
rusu (6/275) 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Türkay?... Yok
lar. Soru sahibi bulunmadıkları için bir defaya 
mahsus olmak üzere soru gelecek Birleşime bıra
kılmıştır. 
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I 10. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
I Sivas'ın, Suşehri ilçesinde, halkın kaymakam 

aleyhinde yaptığı gösteri yürüyüşünü mütaakıp 
cereyan eden hâdiselerin sebeplerine dair İç
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/276) 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Türkay?... Yok. So
ru sahibi bulunmadıkları için bir defaya mahsus ol
mak üzere soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

11. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in, 
I 1962 yılında bilûmum tarım makina ve aletle

rinin, Gümrük ve Muamele vergileri kaldırü-
I mak suretiyle, ithal edilmesinin düşünülüp dü

şünülmediğine dair Tarım, Ticaret, Gümrük ve 
I Tekel Bakanlarından sözlü sorusu (6/282) 

BAŞKAN — Sayın Rahmi İnceler?... Bura
dalar. Tarım?..., Ticaret?..., Gümrük ve Tekel 
Bakanları?... Yoklar, ilgili Bakanlar bulunmadı
ğından soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

12. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
İstanbul ili şehir ve köylerinde inşa ettirilen 
ilkokul binalarının istenilen zamanda ve evsaf
ta yapılıp yapılmadığına dair Bayındırlık ve 
Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu (6/283) 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Türkay?... Yok. 
Soru sahibi bulunmadığından bir defaya mah
sus olmak üzere gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

13. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Tekirdağ Namikkemal Lisesi Resim ve Sanat Ta
rihi öğretmeninin hastaneye neden sevk edildi
ğine ve sevk edenler hakkında bir işlem yapılıp 
yapılmadığına dair Millî Eğitim ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/284) 

BAŞKAN — Sayın Turhan Kut burada mı?.. 
Yok.- ıSoru sahibi bulunmadığından soru Ipir de
faya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bıra
kılmıştır. 

14. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi Boz-
tepe'nin, Antalya Devlet Hastanesinde, hasta bir 
vatandaşın ölümü ile neticelenen dövme olay ma 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
sorusu (6/286) 

BAŞKAN — Sayın Hasan. Fehmi Boztepe? 
Burada. Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili?.. Yok. 
İlgili Vekil bulunmadığından soru gelecek Bir-

I leşime bırakılmıştır. 
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15. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, 

Erzurum'da kurulmuş bulunan Atatürk Üniver
sitesinin inşaat durumunun ne halde olduğuna 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/289) 

BAŞKAN — Sayın Telli?.. Yok. Soru sahibi 
bulunmadığından soru bir defaya mahsus olmak 
üzere igelecek Birleşime bırakılmıştır. 

16. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, 
Hac ödevlerini yerine getirmek üzere kaç kişinin 
pasaport aldığına ve rahatça gidip gelmelerini 
temin için ne gibi tedbirler alındığına dair Dış
işleri ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/290) 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Telli?.. Yoklar. 
Soru sahibi bulunmadığından, soru bir defaya 
mahsus olmak üzere igelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

17. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, 
kâr gayesiyle çıplak resimlere geniş yer veren neş
riyattan müstehcen olarak kabul edilip hakların
da tahkikat yapılan gazete ve dergi bulunup bu
lunmadığına dair Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanından sözlü sorusu (6/291) 

BAŞKAN — iSaym Tahsin Telli?.. Yoklar. 
Soru sahibi bulunmadığından, 'soru bir defaya ' 
mahsus olmak üzere igelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

18.— Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Tirebolu Sümerbank perakende satış 
mağazasının neden açılmadığına dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/292) 

BAŞKAN — Sayın Ethem Kılıçoğlu? Bura
da. Sanayi Bakanı? Yoklar... ilgili Bakan bulun
madığından, soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

19. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Kuzu Yetiştirme ve Ticareti Limitet Şirketinin 
tasfiyesine gidilmesi sebebine dair Ticaret ve Ta
rım Bakanlarından sözlü sorusu (6/293) 

BAŞKAN — Sayın îlhami Ertem? Buradalar 
Ticaret Bakanı?.. (Yok), Tarım Bakanı?.. (Yok) 
ilgili Bakanlar bulunmadığından, soru gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

20. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, son 4-5 yıl içerisinde kaç kızamık vakası ve 
kaç çocuk felci hastalığı tesbit edildiğine dair 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
su (6/294) 

BAŞKAN — Sayın Ali İhsan Balım?. Bura
dalar... Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı?.. (Yok) 
ilgili Bakan bulunmadığından, soru gelecek Bir
leşime bırakılmıştır. 

21. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'm, 
son beş yıl içinde ne kadar ilkokul, ortaokul, Use 
ve sanat okulları veya enstitüleri binası yaptırıl
dığına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hilrni 
Incesulu'nun sözlü cevabı (6/295) 

BAŞKAN — Ali ihsan Balım?.. Burada. 

Millî Eğitim Bakanı?.. (Burada) 
Soruyu okutuyorum. 

27 . 4 . 1962 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 
tarafından sözlü ıolarak cevaplandırılmasına de
lâletleriniz saygı ile arz ve rica olunur. 

Ali îhsan Balım 
İsparta Milletvekili 

1. Son beş yıl içinde yurdumuzda ne kadar 
ilkokul, ortaokul ve lise ve sanat okulları veya 
enstitüleri binaları yaptırılmıştır? Bunların yıl
lara göre dağılışı nasıldır? Bunlardan kaç tane
sini Bakanlık kendi malî imkânları1 ile yaptır
mış, kaç tanesi Bakanlığın halkın kurduğu okul 
yaptırma 'derneklerine yardımı ile yapılmış ve 
kaç tanesini sadece halk kendi imkânları ile 
yaptırmıştır? 

2. Son beş yıl içinde köylerimizde kaç ilk
okul yapılmıştır? Bunların yıllara göre dağı-
li'şı? Bunlardan kaç tanesini Bakanlık veya iller 
idaresi kendi imkânları ile yaptırmış, kaç tane
si köylülerin yardımı ile veya köylünün kendi 
imkânları ile yapılmıştır? 

3. Nüfusu on binden yukarı olan kasaba 
ve şehirlerimizde son beş yılda kaç okul binası 
yapılmış (ilk, orta, lise ve sanat ve meslek okul
ları olarak) ve bunların kaç tanesi Devletin 
dolayısiyle Bakanlığın malî kaynaklarından sarf 
ile yapılmış kaç tanesi halk teşekkülleri tara
fından inşa edilmiştir? 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bak/ini. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCE

SULU (Çorum) —Muhterem arkadaşlarım, îs-
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parta Milletvekili Sayın Ali îhsan Balım'm so-j 
ıralarına cevap arz ediyorum : j 

Son beş yıl içinde yurdumuzda yenideni 
5 614 ilkokul, 116 ortaokul, 28 lise, 3 ticaret li4 

sesi, 13 erkek sanat enstitüsü ve 9 klz sanat 
enstitüsü binası yaptırılmıştır. 

Bu okulların yıllara göre dağılışı aşağıda
dır. 

Yıllar 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

İlkokul 

1 555 
831 
702 

1 304 
1 222 

Ortaokul 

29 
19 
27 
23 
18 

Lîse ; 
; i 

2 
5 
5 
9 
7 

Ticaret 
lisesi 

— 
1 
1 
1 

Kız 
sanat 

enstitüsü 

1 
2 
3 

— 
3 

Erkek 
sanat 

enstitüsü 

3 
5 
6 

— 

Son 'beş yıl zarfında yaptırılan 5 783 okul* 
dan, 5 492 si Bakanlığımız bütçesinden, 258 i 
'halkın kurduğu okul yaptırma derneklerine 
Bakanlığımızın yardımı ile, 33 ü de sadece haLI 
kımızın gayretleriyle yapılmıştır. „ 

Son beş yıl içinde köylerimizde 5 095 ilk* 
okul yapılmıştır. Bunların yıllarla göre dağılışı 
aşağıda gösterilmiştir. 

Yıllar 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Yaptırılan 
Tîöy okulu 

adedi 

1 455 
735 
601 

1 200 
1 104 

Kövlerimizde' yaptırılan bu okulların inşaat 
masrafları 5828 sayılı Kanuna istinaden Bakan-i 
lığımız bütçesinden gönderilen yardım ve il 
özel idarelerinin' imkânları ile karşılanmıştır. 

Köylerimizde okullara bâzı yerlerde ama ve 
iptidai inşaat malzemesi yardımı yapılmış ise 
de başlı başına köylülerin kendi emek ve im4 
kânları ile inşa, edilmiş okul bulunmamaktadır', 

Nüfusu on binden yukarı olan -kasaba ve şe« 
hirlerimizde son beş yılda (ilk, orta, lise, sanat 
ve meslek 'okulu olarak) 586 aded okul binası 
yaptırılmıştır. (519 ilkokul, 17 ortaokul, 25 li* 
se, 3 ticaret lisesi, 9 kız sanat enstitüsü, 13 er* 
kek sanat enstitüsü). Bunlardan 381 tanesinin 
inşaat masrafı doğrudan doğruya Bakanlığımızı 
bütçesinden ödenmiştir. Geriye tetlan 205 okul 

binası ise, mahallî dernekler ve derneklere yar
dım suretiyle yapılmıştır. 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Ali İhsan 
Balıim, buyurun. 

ALÎ ÎHSAN BALIM (İsparta) — Sayın Ve
kile verdiği izahattan dolayı teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

22. — tçel Milletvekili Burhan Bozdoğan'
ın, Zirai plasmanın artırılması ve T. O. Ziraat 
Bankasının Tarım Bakanlığına bağlanması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/297) 

BAŞKAN — Sayın Bozdoğan? Yoklar. «Soru 
sahibi bulunmadığından soru h\v defaya mahsus 
olmak üzere gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

23. — Gaziantep Milletvekili Muzaffer Can-
bolafın, Üniversitelerdeki görevlerine yeniden 
alınanlardan bâzılarının sebebiyet verdikleri olay
lara dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/298) 

BAŞKAN — Sayın Canbolat? Yoklar. Soru 
sahibi bulunmadığından 'soru 'bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

24. — Çorum Milletvekili ihsan Tombuş'un, 
Çorum Lisesine felsefe öğretmeni tâyini hususu
nun mevzuata uygun olur) olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/299) 

BAŞKAN — iSaym TombusT Yoklar. Soru sa
hibi bulunmadığından soru bir defaya mahsus ol
mak üzere gelecek Birleşime bırakılmışliv. 
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25. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliyaoğ-

lu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünde 
bir kuvvet olmadığı hakikatinin teyidinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan ve 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu? Burada. 
Başbakan adına cevap verecek kimse ve Adalet 
Bakanı yoklar. Soru gelecek Birleşime 'bırakıl
mıştır. 

26. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
mn, Tokat ili Erbaa ilçesi Kârakaya bucağı hal
kından Mahir Kilıç'ın karakolda ölmesi üzerine 
cereyan eden olaylara, ölüm sebebinin tesbiti için 
bir işlem yapılıp yapılmadığına dair İçişleri ve 
Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 

BAŞKAN — Saym soru .sahibi? Buradalar. 
Sayın İçişleri ve Adalet Bakanları yok. Bakanlar 
bulunmadığından soru gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

27. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, Emekli Sandığı ve İşçi Sigortalan Ku
rumu ile benzeri kurumların yatırımlarının istih
sali artırıcı sahalara yöneltilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/303) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi?. Burada. Baş-
'bakan adına cevap verecek kimse? Yok. Soru ge
lecek Birleşime bırakılmıştır. 

28. — Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'-
ın, bir Hükümet buhranı olduğa hakkındaki ha
vayım giderilmesi hususunda ne çare düşünüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/304) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi? Burada. Baş
bakan adına konuşacak kimse? Yok. Soru gelecek 
Birleşime 'bırakılmıştır. 

29. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, 27 
Mayıs 1960 İnkılâbını takiben toplattırılmış bu
lunan silâhlardan tabancaların da iadesinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/305) 

ıBAŞKAN '— Soru sahibi? Yok. Soru sahibi 
bulunmadığından soru bir defaya mahsus olmak 
üzere 'gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

30. — Kars Milletvekili Hasan Erdoğan'ın, 
Bakanlık teşkilâtında ne kadaı* tabip, eczacı, hem-
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şire, ebe, sağlık memuru ve laborant kadrosu 
münhal bulunduğuna dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Erdoğan? Burada. 
Saym Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı? Yok. Ba
kan burada olmadığından soru gelecek Birleşime 
'bırakılmıştır. 

3İ. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Er
baa ilçesi Jandarma Merkez Karakolunda bir va
tandaşın ölü olarak bulunmasından doğan olay
lar hakkında bilgi verilmesine dair, İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/307) 

BAŞKAN — Saym Asım Eren*? Burada. Sa
yın İçişleri Bakanı? Yok. Bakan 'burada olmadı
ğından soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 
«atı» """1SK 

32. — Niğde 3Iiüetvekili Ruhi Soyer'in, mem
leketimizde ne kadar elma istihsal ve istihlâk 
edildiğine ve elma ihracı hususunda bir tedbir 
alınmış olup olmadığına dair, Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/308) 

' BAŞKAN — Saym Ru'lıi Soyer? Burada. 
Sayın Tarım ve Ticaret Bkkanları? Yoklar. Her 
iki Bakan da burada bulunmadıkları için som 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

. 33. — Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'-
m, kömür fiyatlarına zam yapılması sebebine ve 
bu zammın iktisadi ve ticari alanda sebebolacağı 
pahalılık ve fiyat yükselmesinin önlenmesi için 
ne gibi tedbirler alındığına dair, Sanayi ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/309) 

BAŞKAN — Saym Suphi Konak? Yok Soru 
sahibi bulunmadığından soru bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

34. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'ın, İstanbul'da Belediye ile İl ayrıldığı 
halde İlçelerde Belediye Müdürlüklerinin halen. 
kaymakamlar elinde bulundurulması sebebine da
ir İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/310) 

BAŞKAN — Soru sahibi Saym Fahrettin Ke
rim Gökay? Buradalar. İçişleri Bakanı? Yoklar. 
Bakan 'bulunmadığından soru gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

«55. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'ın, yıkılma tehlikesi gösteren İstanbul 
Üniversite Kütüphane binası için neden bir ted-
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bir alınmadığına dair sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Hilmi încesulu'nun sözlü cevabı (6/311) 

BAŞKAN — Sayın Fahrettin Kerim Gökay? 
'Buradalar. Millî Eğitim Bakanı? Buradalar. So
ruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassu
tunuzu saygılarımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Fahrettin Kerim Gökay 

1. Senelerdenberi yıkılma tehlikesi gösterdi
ği söylenen İstanbul Üniversitesi kütüpane bina
sının son aylarda durumunun âcil tedbir al
mak zaruretini göstermesi üzerine kitapların 
diğer fakülte kütüpanelerine muhafaza için ve
rileceğini işittim. 

Bugüne kadar kütüpane binası için neden 
tedbir alınmamış ve tehlike önlenmemiştir? 

2. Kitapların numaralı olarak tam fisristi 
var mıdır? 

3. Şayet kitaplar nakledilecekse bunların 
toplu olarak yeni yapılan Tıp Kütüpanesine 
nakil ve yahut Fen ve Ede'biya't fakültelerinde 
odalara yerleştirilmesi mümkün değil midir? 

BAŞKAN — 'Sayın Millî Eğitim Bakanı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCE
SULU (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım, İs
tanbul Milletvekili Sayın Fahrettin Kerim Gök-
ay'm sorularına cevap arz ediyorum : 

İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim Gök-
ay'm, yıkılma tehlikesi gösteren İstanbul Üni
versitesi Merkez Kütüpanesi binasına dair söz
lü sorusu hakkında Talim ve Terbiye Dairesi 
notu : 

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüpanesi 
binasının bâzı yerlerinde çatlamalar görülmesi 
ve bu çatlamaların, duvarlardaki kitap rafla
rında fazla kitap bulunmasından hâsıl olduğu
nun ileri 'sürülmesi üzerine, ilk tedbir olarak 
pek kıymetli olmıyan kitaplar seçilerek, Üni
versite Kütüpanesi binasının yanında yaptırıl
mış olan Tıp Fakültesi Kütüpane binasındaki 
depolara, dergi ve gazete kolleksiyonları da, 
kütüpane binasının diğer yanında bulunan Kap-
tanpaşa Camiine, bu maksat için gerekli tesis
ler yaptırıldıktan sonra nakledilmiştir. 
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Bu arada kütüpane 'binasının tamiri ve tak

viyesi için plân ve proje hazırlatılmış, fakat 
'bu plân ve proje Bayındırlık Bakanlığı tara
fından onanmamıştır. Bunun üzerine bina du
rumunun incelenmesi için 5 kişilik bir heyet 
teşkil edilmiş ve heyet 30 .2 .1960 tarihinde 
çalışmalarına başlamıştır. Heyetin gösterdiği 
lüzum üzerine, bina temelinde hafriyat yapıl
mış, hafriyatı rnütaakıp yapılan incelemeler so
nucunda, bina temeli evvelce gerektiği şekilde 
inşa olunmadığından, 'tamir ve takviye ile bi
nanın yıkılma tehlikesinin önlenemiyeceği an
laşılmıştır. Bu rapor üzerine, esasen büyüklük 
ve teşkilât itibariyle de bir üniversite kütüpanesi 
olmıya elverişli bulunmıyan bu binanın yerine 
yeni bir bina yaptırılması kararlaştırılmıştır. 
Bu iş için gerekli arsanın istimlâki için 1962 
malî yılı bütçesinden . ödenek ayrılmış ve ar
sanın istimlâki muamelesine başlanılmıştır. 

Diğer taraftan kütüpane 'binasının durumu 
üniversitenin inşaat bürosu tarafından sık sık 
tetkik ve kontrol edilmektedir. Son defa yapı
lan kontrollerde, yıkılma tehlikesinin arttığı 
bildirildiğinden Rektörlükçe yeni bir inceleme 
heyeti teşkil olunmuştur. Heyetin vereceği ra
por hakkında Teknik Üniversitenin ilgili kür
sülerinin de mütalâası alındıktan sonra gerekli 
işlem yapılacaktır. 

Kütüpane kitaplarının numaralı fihristi yok
tur. Kitaplar sıra numarasına göre demirbaş 
defterine kayıtlıdır. Kitapların, arama fihristi 
olarak kullanılan katalog fişleri vardır. 

Üniversite Kütüpanesine ait kitapların esas 
itibariyle Tıp Fakültesi Kütüpane binasına 
nakledilmesi, ancak bu binaya bütün kitaplar 
yerleştirilemediği takdirde diğer fakültelerden 
alınacak yerlerde muhafazası düşünülmektedir. 
Kitapların Tıp Fakültesi Kütüpane binasına 
nakline 'başlanılmıştır. 

Türk dili ve edebiyatı ve tarih ile ilgili ki
tapların, inşası ikmal edilmek üzere bulunan 
Edebiyat Fakültesi kütüpanesine nakli konusu 
incelenmekte olup, Üniversite Yönetim Kuru
lunca alınacak karara göre hareket edilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Gökay. , 
FAHRETTİN KERİM GÖKAY (İstanbul) 

— Muhterem Başkan, pek muhterem arkadaş
larım; Üniversite Merkez Kütüphanesi hakkın
daki sözlü sorum dolayısiyle Sayın Bakanımızın 
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vermiş olduğu geniş izaha teşekkür ederim. Yâl
nız, bu vesileyle bir iki noktayı belirtmek is
terim. 

Bu kütüphanede, misli dünyanın hiçbir ye
rinde bulunmıyan kıymetli eserler mevcudolup 
birçok âlimler burada araştırmalar yapmakta 
idiler. 

Görülüyor ki, tehlike büyüdüğü için, şimdi 
kitaplar naklediliyor. Birtakım kararlar alına
rak arazi istimlâk edilecek sonra binanın inşa
sına geçilecek imiş. Gönlümüz çok arzu ederdi 
ki, bu gibi ilim müessesesine ait işler daha sü
ratle ele alınsın. Fakat geç de olsa işe başlanmış 
olduklarından dolayı kendilerine teşekkür ede
rim. Yalnız Sayın Millî Eğitim Bakanından ri
cam şudur : Mümkün olan süratle tahsisatı, ge
rek Millî Eğitim Bakanlığından ve gerekse üni
versiteden temin ederek bir an evvel inşasına 
başlanılması hususunda işaret buyurmalarını bil
hassa rica eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

36. — Van Milletvekili Muslih' Görentaş'tn, 
İstanbul'da neşredilen Millî Yol dergisinde «Do
ğunun derdine çare» başlığı altındaki yazıdan 
dolayı imza sahibi hakkında takibat yapılıp ya
pılmadığına dair Adalet ve İçişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/312) 

"BAŞKAN — Sayın Görentaş?... Burada. Sa
yın Adalet ve İçişleri Bakanları?... Yoklar. Her 
iki Bakan da bulunmadıklarından soru gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

37. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'i'.n, 
1 Mayıs 1962 günü Eskişehir Hasırcı Çiftliği 
sayfiyesinde Öğretmen ve öğrenciler arasında ba 
sında açıklanan olaylara dair Millî Eğitim ve İç
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/313) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi? IBurada. iç
işleri Bakanı yok, Millî Eğitim Bakanı burada
lar. Sayın öztürk, yalnız Millî Eğitim Bakanının 
cevaplandırmasını istiyor musunuz? 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Hayır efen
dim; her iki Bakan birlikte cevap versinler. 

BAŞKAN — Sorunun cevaplandırılması iste
nen iki Bakandan içişleri Bakanı burada bulun
madığı için ıgelecek Birleşime bırakılmıştır. 

38. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Basın - İlân Kurumu Kararnamesinin yürürlüğe 
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girdiği günden bugüne kadar İstanbul, İzmir, 
Ankara ve Anadolu gazetelerine verilen ilân be
dellerinin miktarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/314) 

(BAŞKAN — Sayın Ataöv? Buradadır. 
(Başbakan adına cevap verecek kimse? Yok. 

ıSoru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

39. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Tedbirler Kanununun yürürlüğe girdiği günden 
beri bu kanuna aykırı ne kadar olay tesbit edil
diğine dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/315) 

iBAŞKAN — iSayın soru sahibi? Burada. Ada
let Bakanı?. Yok. Soru .gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

40. — Mardin Milletvekili Şevki Aysan'ın, 
6 Mayıs 1962 Pazar günü Mardin'de vukubvlan 
olayların cereyan şekline ve olaya sebebolanlar 
hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/316) 

(BAŞKAN — Sayın ıŞevki Aysan? Yoklar. 
'Soru, sahibi bulunmadığından bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

41. — Zonguldak Milletvekili Suphi Konak'-
ın, Zonguldak kömür havzasının Ereğli ve Ar
mutçuk Kömür İşletmeleri olarak hangi iktisadi, 
ticari ve idari sebeplerle ikiye ayrıldığına ve Ma
yıs 1962 ayında ne sebeple tekrar birleştirilmesi
ne karar verildiğine dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/317) 

BAŞKAN — ISoru sahibi Sayın Suphi Ko
nak? Yoklar. Soru, sahibi bulunmadığından bir 
defaya mahsus olmak üzere ıgelecek Birleşime bı
rakıyoruz. 

42. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Doğu - Karadeniz halkının ekmeklik buğday 
dağıtımının verileceği Fisko Birlik Teşkilâtının 
bundan önceki dağıtım işinde suiistimal yaptığı 
hakkındaki söylentilerin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanmdan sözlü sorusu (6/318) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Fahir Girit-
lioğlu? Burada. Ticaret Bakanı yoktur, ilgili Ba
kan bulunmadığından soruyu gelecek Birleşime 
bırakıyoruz. 
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43. — Ankara Milletvekili Muhlis Ete'nin, 

Türkiye Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında 
birleştirilmiş rapor adlı kitabın basılışından ha
berdar olunup olunmadığına ve muhteviyatına 
dair sorusu ve Maliye Bakanı Şefik înan'm sözlü 
cevabı (6/319) 

iBAŞKAN — Soru sahibi Sayın (Muhlis Ete? 
Buradalar. Maliye Bakanı? Buradalar. Soruyu 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1. Sayın senatörlere, milletvekillerine, ba

sına, bakanlıklara, müesseselere, Türkiye Ka* 
mu İktisadi Teşebbüsleri hakkında birleştirilmiş 
rapor adlı bir kitap dağıtılmıştır. 

2. T. C. Maliye Bakanlığı Hazine Genel Mü
dürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teş
kilâtı tarafından bastırıldığı ve Türkiye İkti
sadi Devlet Teşebbüsleri hakkında rapor adlı ki
tap ile daha sonra meydana getirilen teklif ve 
tavsiyelerin birleştirilip özetlenmek suretiyle 
hazırlandığı belirtilen bu kitapta : 

a) İktisadi Devlet Teşekküllerinin idare 
meclisleri yerine tek müdürle sevk ve idare olun
ması, 

b) Yüksek Murakabe Heyetinin lağvı ile ye
rine malî murakabe ve revizyon organının tesi
si, 

c) Verimlilik murakabesinin devamlı ola
rak değil, zaman zaman kurulacak bir komis
yona yaptırılması, 

d) Yatırlar mevzuunun Maliye Bakanlı
ğınca kurulacak bir yatırım fonu teşkilâtı vası
tası ile ifası teklif olunmuş ve bu hususları sağ
lamak üzere Türkiye'deki kamu iktisadi teşeb
büsleri hakkında Kuruluş Kanunu, Türkiye Dev
let teşebbüslerinin yatırım fonunun kurulma
sı Kanunu, Türkiye İktisadi Devlet teşebbüs
leri malî murakıplığı kurulması kanunu ta-

• sarıları da bu kitaba eklenmiştir. 
3. Gerek dağıtılış şekli, gerek muhteviya

tı bakımlarından umumi efkâra maledilmek is
tenilen bu kitapla ilgili olarak aşağıdaki hu
susların Sayın Maliye Bakanı tarafından söz
lü olarak cevaplandırılmasına müsaadelerini say
gı ile rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Muhlis Ete 

a) Böyle bir kitabın basılışından Maliye 
Bakanı haberdar mıdır? 
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b) Bu kitabın neşri ne gibi sebep ve zaru

retlere dayanmaktadır? 
Bu iş için ne kadar masraf ihtiyar olunmuş 

ve bu para nereden ve nasıl ödenmiştir? 
c) Maliye Bakanı : 
1. İktisadi Devlet Teşekküllerinin idare mec

lisleri yerine tek müdürle sevk ve idaresine ta
raftar mıdır? 

2. Yüksek Murakabe Heyetinin lağvı ile ye
rine malî murakabe ve revizyon organının tesi
sini uygun bulmakta mıdır? 

3. Verimlilik murakabesinin devamlı ola
rak değil, zaman zaman kurulacak bir komis
yona yaptırılmasını muvafık görmekte midir? 

4. Yatırımlar mevzuunun Maliye Bakanlı
ğınca kurulacak bir yatırım fonu teşkilâtı va
sıtası ile ifasına taraftar mıdır? 

5. Maliye Bakanı, bu tarzda kanun tasa
rıları hazırlamak için Hazine Genel Müdürlü
ğü ve Milletlerarası îş Birliği Teşkilâtına her 
hangi bir vazife vermiş midir? 

6. 23 sayılı Kanuna göre teşriî organa bağ
lanmış olan Yüksek Murakabe Heyetinin mu
kadderatı hakkında icra organının her hangi bir 
karar vermesi ve teklifte bulunması Anayasa 
hukukuna ve kuvvetler ayırımı prensiplerine uy
gun mudur? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Ba
kanı. 

MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak
kale) — Sayın Başkan ve muhterem arkadaşlar, 
Ankara Milletvekili Sayın Muhlis Ete arkada
şım tarafından sorulan hususlara cevap verme
den önce genel olarak bu konu üzerinde bâzı 

I açıklamalarda bulunmam uygun olacaktır. 

i Büyük Meclisin malûmu olduğu üzere, Ka-
| mu İktisadi teşebbüslerimiz 1960 yılma kadar 
j büyük borçlara boğulmuşlardı. 1960 yılında 5 
\ milyar 300 milyona yaklaşan bu borçlar, Ara-
î lık ayında yasama organınca kabul edilen 154 
| sayılı Kanun gereğince Hazinece devralınmış 
I ve tahkime tâbi tutulmuştu. Aynı kanun, 17 
| nci maddesi ile Devlet teşebbüslerimizin mem-
i leket ekonomisi içinde alacakları görevleri yeter-
| likle ifa edebilmeleri için malî, idari ve huku-
• ki bünye yönünden incelenmelerini emretmiştir. 
i Bu hüküm gereğince çalışmalara 1961 Ocak 

ayında başlanmış ve etütler 1961 yılı Temmuz 
^ ayı içinde bitirilmiştir. 
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1. 154 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ge

reğince yapılan çalışmalarda çeşitli komiteler 
halinde ve çeşitli konularda çalışan Türk uzman
lar toplam olarak 57 kişidir, ilk çalışmalar sı
rasında teşkil edilen özel ihtisas komisyonların
da çalışan Türk uzmanlar sayısı 283 tür. Bu 
uzmanlar genellikle Yüksek Murakabe Kurulun
dan ilgili bakanlık ve teşebbüslerden ve 15 Ma^ 
üye Teftiş ve Hesap Uzmanları Kurulu mensup
larından seçilmişlerdir. 

2. Çalışmalara iştirak eden yabancı uz
manlar toplum olarak 24 kişidir. Bu uzmanlar, 
A.B.D. Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) 
ve Avrupa İktisadi iş Birliği Teşkilâtının 
(OECD) Avrupa Prodüktivite Ajansı tarafın
dan sağlanmışlardık. 

3. Çalışmalar 'başlıca iki istikamette geliş
tirilmiştir. Birinci istikamet, Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri sistemine taallûk eder. Bu yolda
ki çalışmalar sonunda «Türkiye iktisadi Devlet 
Teşebbüsleri hakkında rapor» başlığını taşıyan 
genel rapor hazırlanmış ve yayınlanmıştır. 

ikinci istikamet münferit teşebbüsler bün
yelerinde yapılması gerekli ıslahata göre tâyin 
edilmiştir. En büyük teşebbüslerde gayet kısa 
bir süre içinde incelemeler yapılmış ve bitiril
miştir Bu istikamette yapılan araştırmalar so
nunda «Kamu iktisadi Teşebbüslerine ait özel 
raporlar» başlığını taşıyan iki cilt halinde ya
yınlanmıştır. Daha sonra bu etütler ilgili Ba
kanlıklar müsteşarlarından kurulu bir heyetçe 
de gözden geçirilmiştir. 

Kanunun arz ettiğim 17 nci maddesi bu ça
lışmalar sonunda gerekli kanun tasarılarının 
Maliye Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklarca kanu
nun yürürlüğe girişinden iti'baren altı ay içinde 
yasama organına sunulmasını emrettiği halde 
maalesef tasarılar hazırlanıp Büyük Meclise su-
nulmamıştır. Halen 3460 sayılı Kanunun yerine 
kaim olacak 'bir kanun tasarısı ile kalkınma 
bankaları modeline göre hazırlanan bir (Devlet 
Yatırım Bankası) kanun tasarısı hazırlanmış
tır ve Büyük Meclise sunulmak üzeredir. 

Şimdi sayın milletvekili arkadaşımın soru
lanının cevaplarını sırasiyle arz ediyorum. 

1. Birleştirilmiş rapor, daha önce 154 sayı
lı Kanunun 27 nci maddesi gereğince kurulan 
Uzmanlar Heyeti raporu ile 'bu rapordaki tav
siyelerin revizyonu sırasında ileri süren diğer 
teklif ve tavsiyelerin birleştirilmesi suretiyle 

meydana getirilmiştir. Birleştirilmiş rapor Pa- . 
ris'te OECD Teşkilâtınca kaleme alınmıştır. * 

2. Birleştirilmiş raporun yayınlanma sebe-' 
bi «Türkiye iktisadi Devlet Teşebbüsleri hak
kında rapor» ile sonradan revizyon sırasında 
meydana getirilen değişikliklerin bir metinde 
toplanabilmişidir. Avrıoa, uzun ve tafsilâtlı olan 
bu raporların kısaltılarak kolay okunabilir bir 
hale getirilmesi gayesi de güdülmüştür. 

3. Bu raporun baskısı ve kâğıdı için yapı-
1rm giderler toplamı 6 500 T. Lirasıdır. Para, 
Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) Tür
e v e Misyönunca tahsis edilen meblâğdan öden-
-niştir. 

4. Malive Bakanlığı. Kamu iktisadi Teşeb
büslerinin fonksivonel idare meclisleri ile (yö
netim kurulları) idare edilmesi gerektiği düşün
cesinde (bulunmuştur. 

5. Yüksek Murakabe Kurulunun lağvı Ma
live Bakanlığınca düşünülmemektedir. Ancak 
bu kurulun temel çalışmasını, rantabilite, pro
düktivite ve rasyonel islevis konularına hasre-
4'ilmevİT), malî murakabe üzerinde toplanması 
gerektiği düşünülmektedir. 

6. Kamu iktisadi Teşebbüslerinin yatırım 
projelerinin uzun vadeli plân içinde yer alma
sını ve bunların finansmanını Kalkınma Ban
kası gi'bi hizmet görecek, bir kuruluş tarafın
dan yapılmasının uygun olacağı Hükümetçe 
kararlaştırılmıştır. 

7. Bu konularda gerekli kanun tasarıları
nı hazırlamak için Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası iktisadi tş Birliği Teşkilâtına, 
ayrıca görev verilmesine lüzum 'bulunmamak
tadır. 154 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ge
rekli kamu tasarılarının ilgili bakanlıklar ve 
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmasını 
emretmektedir. Bu 'hükme dayanarak bakanlığı
mız ilgili bakanlıkların temsilcilerinden kurulu 
bir heyetin teşkili içiin Baş/bakanlığa yazılı ola- • 
rak müracaat etmiştir. Ancak zamandan tasar
ruf maksadiyle (bakanlığımızca, bir ön çalışma 
yapılmıştır. 

8. Reonganizasyon çalışmaları sadece araş
tırma maksadına matuftur. Dalha önce söyledi- : 

ğim gibi, Hükümetin görüşleri İm araştırmaya 
ve tavsiyelere uyabilir veya uymıyalnlir. Ma
lûm olduğu üzere memleketimizde sadece Mura
kabe Kurulu değil, bilcümle kuruluşların mu-
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foadderatı hakkında nihai karar yetkisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisine aittir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ete. 
MUHLİS ETE (Ankara) — Muhterem arka

daşlarım, Maliye Bakanına verdikleri izahattan' 
dolayı teşekkür ederim. Çok sevgili dostum ve 
meslekdaşım Şefik înan Beyle turada karşılaş
mam hem zevk ve hem de üzüntü mevzuudur. 

Üzüntü mevzuu şundandır : Kendilerinin de 
beyan ettiği üzere bu tetkikler, muhtelif iktisadi 
Devlet Teşekküllerine ait ilgili bakanlık müste
şarları ve Yüksek Murakabe Heyeti Reisiyle be
raber müştereken bir komite tarafından yapıl
mış; Türk ve ecnebi uzmanlar tetkiklerini yap
mış ve raporlarını bu müsteşarlar komitesine sun
muştur. Yalnız bu Müsteşarlar Komitesinde Ma
liye Bakanlığı temsilcisi de vardır. Maliye Bakan
lığı temsilcisinin fikri diğer dokuz müsteşarın fi
kirlerinden ayrı olduğu için ekalliyette kalmış 
bulunuyor. Binaenaleyh, ekalliyette kalan Ba
kanlık temsilcisinin, öbürlerinin fikrine müracaat 
etmiyerek, kendi fikrini velevki ecnebi mütehas
sısların fikirlerinden mülhem olarak, daha evvel 
rapor halinde çıkarıp bastırması zannediyorum 
hoş bir şey değildir. Bilhassa benim üzerinde dur
duğum husus 'budur, bu işte biraz acele etmişler
dir. Hevetin kabul etmediği bu fikrin, sanki ka
bul edilmiş şeklinde gösterilmiş olması doğru de
ğildir. Badema bu gibi işlerin yapılmamasında, 
daha dikkatli olunmasını rica ederim. Hepinizi 
hürmetle selâmlar, Sayın. Şefik înan'a da teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, efen
dim. 

44. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, Eskişehir'de Hasırcı Çiftliği mesire mahal* 
Ünde 1.5.1962 tarihinde Öğrenciler ve öğret* 
menler arasında vukubulan olayın nasıl cereyan 
ettiğine dair İçişleri ve Millî Eğitim Bakanların* 
dan sözlü sorusu (6/320) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, sorunuz içiş
leri Bakanı ile daha çok ilgili, müsaade,ederseniz 
gelecek Birleşime kalsın efendim. 

AZtZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Kalsın 
efendim. 

BAŞKAN — Soru gelecek Birleşime bırakıldı 
efendim. 

45. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ* • 
lu'nun, Eskişehir'de 5.5.1962 tarihinde yapı-
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lan maç sonunda sivil ve askerî öğrenciler ara
sında çıkan olaylara ve gazetecilerin görevlerine 
müdahale olunup olunmadığına' dair Millî Sa
vunma, İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/321) 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, içişleri Ba
kanı bulunmadığı için bu soruyu da gelecek Bir
leşime bırakıyoruz. 

46. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin'de 6 Mayıs 1962 Pazar günü ce
reyan ederi olaya dair İçişleri ve Millî Savunma 
Bakamlarından sözlü sorusu (6/322) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Aybar? Yok. 
Soi'u sahibi bulunmadığımdan, bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

47. — Diyarbakır Milletvekili Recai Isken-
deroğlu'nun, Anayasa hükümlerine göre bir suç 
sayılan sağcı ve ırkçı yayın karşısında ne gibi bir 
tedbir düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/323) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın îskenderoğ-
lu? Yoklar.. Soru, 'sahibi bulunmadığından bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bı
rakılmıştır. 

48. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, bu 
öğrenim yılında, Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinin bursunun kesilmiş olun olmadığına 
ve İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünün yatılısı
nın kaldırılıp kaldırılmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/324) 

BAŞKAN — Soru sahibi sayın Aksay? Yok
lar. Soru, sahibi bulunmadığından bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bırakılmış
tır. 

49. — Çanakkale Milletvekili Refet Sezgin'-
în, Erbaa'da 28 . 4 . 1962 tarihinde vukuagelen 
olaylarda, yetkili adlî makamlarca ne gibi suç
lar tesbit edildiğine dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/325) 

BAŞKAN — Soru sahibi sayın Sezgin? Bura
dalar. Adalet Bakanı yok... Bakan hazır bulunma
dığından soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

50. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
Uçoğlu'nun, Erbaa'da 28 . 4 . 1962 tarihinde vu
kubulan olayın sebep ve mahiyetinin ne olduğu-
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na ve idarecilerin dahli bulunup bulunmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/326) 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu? Buradalar. 
İçişleri Bakanı yok. Bakan hazır 'bulunmadığın
dan soru gelecek 'birleşime bırakılmıştır. 

51. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Er
baa'da 28 . 4 . 1962 tarihinde vukua gelen olay
lar sırasında Hükümet Tabibinin görevinden 
istifa edip etmediğine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/327) 

BAŞKAN — Sayın Ata Bodur? Yok. Soru sa
hibi hazır bulunmadığından bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

52. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nın, Ankara Belediyesinin vergi, resim ve 
tarife hadlerini artırması sebebine dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/328) 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı? Bu
radalar. İçişleri Bakanı yok. Bakan 'bulunmadı
ğından soru gelecek Birleşime 'bırakılmıştır. 

53. — Edirne Milletvekili İlhamı Ertem'in, 
Mardin'de vukubulan olaylara dair İçişleri ve 
Millî Savunma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/329) 

BAŞKAN — Sayın Ertem? Burada. İçişleri 
Bakanı yok. Bakan bulunmadığından soru gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

54. — Konya Milletvekili Fakih özlen'in, İl
ler Bankası ile Oktaş Firması arasında çıkan ve 
hakem yoliyle halledilen anlaşmazlığın şümulüne 
giren hususlara dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/331) 

BAŞKAN — Sayın özlen? Yok. Sahibi bulun
madığından soru, bir defaya mahsus olmak üzere, 
•gelecek Birleşime bırakıldı efendim. 

55. -— Konya Milletvekili Rüştü Özal'ın, zi
rai ilaçlamalardan dolayı can ve mal kaybı.olup 
olmadığına dair Tarım Hakanından sözlü sorusu 
(6/332) 

BAŞKAN — Sayın özal? Yok.' Sahihi bulun
madığından soru, bir defaya mahsus olmak üzere, 
gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

56". — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
m, Belediye temizlik, park ve bahçe işçilerinin 
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İş Kanununa alınmasını önliyen 14 . 4 . 1941 ta
rih ve 2/15592 sayılı Kararname hükmünün de
ğiştirilmesi hakkında ne dümnüllüğüne dair so
rusu ve Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in sözlü 
cevabı (6/333) 

BAŞKAN — Sayın soru sahihi? Buradalar... 
Çalışma Bakanı? Buradalar... Soruyu okutuyo
rum. 

Mec-iis Başkanlık Makamına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi istirham ederim. 

Saygılarımla. 
Balıkesir Milletvekili 

Cihat Bilgehaıı 

Belediye temizlik, park -ve bahçe işçilerini 
3008 sayılı İş Kanunu kapsamına alınmasını ön
liyen Bakanlar Kurulunun 14 . 4 . 1941 tarih ve 
2/15592 sayılı Kararname hükmünün değiştiril
mesi hakkında ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlar, Balıkesir 
Milletvekili Sayın Cihat Bilgehan, soru önergele
riyle, bizim görüşümüze göre de mutlaka düzel
tilmesi gerekli bâzı hususları işaret etmiş olmak
tadırlar. 

Soru önergesinde sözü geçen kararname Ue 
yürürlüğe girmiş bir tüzük, yani «Devlet, vilâyet 
veya belediyelerce doğrudan doğruya işletilen 
müesseseler ile memleket müdafaasiyle ilgili iş 
yerlerinin murakabe ve teftişine dair nizamna
me», belediyelere bağlı temizlik ve itfaiye işlerini 
İş Kanunu kapsamı dışında tutmuştur. Oysa Ça
lışma Bakanlığı, bu işlerin İş Kanunu kapsamı 
dışında tutulamıyacağı kanısındadır. 

Aslında bu tüzüğün daha başka bâzı noktalar
da da değiştirilmesi gereklidir. Onun için Bakan
lıkça yeni bir tüzük tasarısı hazırlanmış, bu ara
da temizlik işleriyle ilgili hüküm de değiştirilmek 
istenmişti. Ancak yeni tüzük tasarısının getirdiği 
değişikliklerden bâzısı üzerinde Bakanlıklararası 
görüş birliği sağlanamadığından tasarı bugüne 
kadar yürürlüğe girememiştir. 

Bu durumda, tüzüğün bütününün değiştiril
mesi ileriye bırakılmış; fakat, belediye temizlik 
işlerinde çalışanlarla itfaiye teşkilâtında çalışan
ların bir an önce İş Kanunu kapsamına almabil-
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meleri için, yalnız 'bu hususlara inhisar eden yeni 
bir tüzük değişikliği tasarısı hazırlanarak Baş
bakanlığa sevk edilmiştir. 

Böylelikle belediye temizlik ve itfaiye işçileri
nin bizce de haklı olan bu meselesinin kısa za
manda halledileceğini ve her iki iş kolundaki iş
çilerin pek yakında îş Kanunu kapmasına alına
bileceklerini ummaktayız. 

Gene, soru 'önergesinde sözü 'geçen park ve 
bahçe işçilerine gelince, bu işçilerin îş Kanunu 
kapsamı dışında kalmaları, sayın milletvekilinin 
üzerinde durduğu tüzükle ilgili değildir. İş Ka
nunu da bu hususta bir istisna kabul* etmiş de
ğildir. Ancak Danıştay, çeşitli kararlarında park 
ve bahçe işçilerini tarım işçisi saymıştır. Tarım 
işçileri de îş Kanunu kapsamına girmediği için, 
bu durumda, belediye parak ve bahçe İşçileri îş 
Kanunundan faydalanamamışlardır. 

Biz, Çalışma Bakanlığı olarak, bu hususun da 
düzeltilmesi, park ve bahçe işçilerinin de iş Ka
nunu kapsamına girmesi gerekliliğine inanıyo
ruz. Fakat, bahsettiğim Danıştay kararları kar
şısında, park ve bahçe işçilerinin îş Kanunundan 
yararlana'bilmeleri, ancak kanuna bu konuda 
açıklık getirmekle mümkün olacaktır. 

Çalışma Bakanlığı, 3008 sayılı îş Kanununu 
birçok noktalarda değiştiren ve ıgünün isteklerine 
uygun duruma getiren bir tasarı hazırlamış bu
lunmaktadır. Bu tasarıda, belediye park ve bahçe 
işçilerinin de îş Kanunu kapsamına girdikleri ke
sin olarak belirtilmiş bulunacaktır. 

Yakında yüksek huzurunuza gelebileceğini 
umduğumuz bu tasarı kanunlaşırsa, ıSaym Cihat 
Bilıgehan'm bahsettikleri park ve bahçe işçileri 
de îş Kanunundan yararlanma imkânına kavuşa
bileceklerdir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — ,Saym Bilgehan.... 
CİHAT BÎLGEHAN (Balıkesir) — Teşek

kür ederim efendim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

57. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğ-
lu'nun, Doğu bölgesinin ve mahrumiyet mınta-
kalarının kalkınması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/334) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Azizoğlu? 
Yoklar. Sahibi bulunmadığından soru, bir defa
ya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

13.6.1962 0 : 1 
58. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ha

zineye 26 milyon lira borçlu bulunan Ali tpar'ın 
yurt dışına çıkmasına nasıl izin verildiğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/335) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Ülker? Bura
dalar.. İçişleri Bakanı yok. Bakan bulunmadığın
dan soru, gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

59. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
memleketimizin nebati yağ ihtiyacını temin için 
ithal edilen likid soya yağlarına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/336) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Ertunga? Bu
radalar... Bakan yok.. Bakan bulunmadığından 
soru, gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

60. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, 
Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Kaleboğazı isimli ta
rihî köprünün tamiri için şimdiye kadar ne gibi 
bir işlemde bulunulduğuna dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/337) 

BAŞKAN — Soru sa'hibi Sayın Kazova? Bu
radalar.. Bayındırlık Bakanı yok. Bakan bulun
madığından soru, gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

61. — Giresun Milletvekili t. E tem Kılıçoğlu'-
nun, Zatişleri Genel Müdürü Suphi Amman'ın 
hangi, tarihte Ankara öğretmen Okulu öğretmen
liğine tâyin edildiğine dair sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Hilmi încesulu'nun sözlü cevabı 
(6/338) 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu? Buradalar, 
Millî Eğitim Bakanı? Burada. Soruyu okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Millî Eğitim Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının te
kinine delâletlerini saygı ile arz ve rica ederim. 

28 . 5 . 1962 

Giresun Milletvekili 
1 Etem Kılıçoğlu 

1. Millî Eğitim Bakanlığı eski Zatişleri 
Umum Müdürü Suphi Anman hangi tarihte An
kara öğretmen Okulu öğretmenliğine tâyin edil
miştir ? 

2. Tâyin emrini kanuni süre içerisinde te
bellüğ etmiş midir? 
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Ameliyat oluş tarihi tâyin emrinin Bakanlık

ça onaylanmasından önce midir? 
3. Adı geçen şahıs raporlu olduğu müddetçe 

tlkokul öğretmenleri Yardım Sandığı Müdür
lüğünü ifa etmiş midir? Etmiş ise buradan her 
ne nam ile olursa olsun bir ücret almış mıdır? 

4. Yine bu şahıs, raporlu bulunduğu süre 
zarfında öğretmenler Bankası îdare Meclisi Re
isliği yapmış mıdır? Yaptı ise, buradan ne mik
tar ücret almıştır? 

5. Bakanlık bu hususları mevzuata uygun 
bulmakta mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCESU

LU (Çorum) — Muhterem arkadaşlar, Giresun 
Milletvekili Sayın Eteni Kılıçoğlu'nun soruları
na cevap arz ediyorum. 

1. iSuphi Anman, 5439 sayılı Kanunun '2 nci 
maddesi gereğince Bakanlığımız Zatişleri Genei 
Müdürlüğünde görevli iken 14 . 6 . 1961 tarihin
de eski görevi olan Ankara Meslek Dairesi öğ
retmenliğine nakledilmiştir. 

2. Bu hususla ilgili 14 . 6 . 1961 tarih ve 
8903 sayılı Kararname kendisine, 16 . 6 . 1961 
tarihinde (o sırada raporlu bulunduğundan bilgi 
edinmesi maksadiyle) tebliğ edilmiştir. 

Suphi Anman bu görevine, 5 . 1 . 1962 tarihi
ne kadar raporlu bulunduğu için 6 . 1 . 1962 ta
rihinde başlamıştır. 

Adı geçen, 14 . 5 . 1961 tarihinde, yani An 
kara Ilköğretmen Okuluna nakli ile ilgili kara 
rm onaylanmasından tam 1 ay önce ameliyat ol
muştur. 

3. Suphi Anman, raporlu olduğu süre içeri
sinde İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığı Müdürlüğü görevinden aynlma-
dığmdan ücreti sandıkça kendisine ödenmiştir. 

(Sandık Statüsü yönetmeliklerine göre, bu 
Sandıkta görevli bulunanlar, görevlerini resmi 
mesai saatleri dışında yapmaktadırlar.) 

4. Suphi Anman, öğretmenler Bankası îda
re Meclisince 12 . 5 . 1962 tarihinden itibaren, 
ameliyatlı bulunduğu için 1 ay izinli sayılmıştır. 
Bunun haricinde istirahatli bulunduğu süre içe
risinde, adı geçen Bankanın esas mukavelename 
hükümleri gereğince haftada bir defa toplanan 
idare Meclisi çalışmalarına katılmıştır. 

Suphi Anman, Banka Umumi Heyetince tes-
bit olunan 1 500 lira aylık ücretin, 2/3 nü almak
tadır. (Net olarak ayda 782,20 lira) 
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5. Suphi Anman'ın nakil işlemi mevzuat 

hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Adı ge
çenin İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yar
dım Sandığı ilç öğretmenler Bankasında görev al-
uıası da mevzuat hükümlerine uygun bulunmak
tadır. 

ilkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yar-
lım Sandığı ile öğretmenler Bankasının Devlet 
sektörüne dâhil birer kurum olmadıklan ma
lûmdur. Tüzel kişiliği haiz olan bu kurumların 
iç bünyesine ait hususlar ancak, genel kurulla-
mda müzakere ve münakaşa edilmektedir. Arz 

ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu. 
ETHEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Çok muh-

erem arkadaşlarım; Sayın Millî Eğitim Bakam
la, verdikleri cevaptan dolayı teşekkür ederim. 

önce şu hususu arz etmek isterim ki, sözlü 
;orumda mevzuubahsolan şahsı asla tanımam, ha-
en de nerede olduğunu, hangi vazifede bulun-
luğıınu bilmem. Bana bu bilgiyi veren arkada
nım, maarif işleriyle ilgili ve bu işlerin esasına 
âkıf olan bir arkadaşımdır. Ayrıca kendim de 
»u mevzuu, istihbaratıma göre tetkik ettim ve 
[uğruluğuna kaani olduktan sonra bir sözlü so-
u mevzuu yaptım. 

Şimdi, durumu kısaca arz etmek isterim. 

Bir umum müdür asli vazifesine iade edil
miş. Çünkü orada 5439 sayılı Kanunun ikin--
ci maddesine göre vazifeli imiş. Tam asli vazi
fesine iade edildiği esnada hastalanmış. Bu bir 
tesadüf olabilir veya hastalığının o anda daha. 
şiddetlenmiş ve tedaviyi icabettirmiş olması da 
mümkündür. Bendeniz bu hususta bir kanaat 
izhar etmiyorum. Ve nitekim de ameliyat ol
muşlar. Tahminen de 7 ay raporlu kalmışlar. 
Bu da kayıtlarla sabit olduğuna göre, buna söy
lenecek bir sözümüz yoktur. Bu yedi aylık 
müddet içinde, asli vazifesine iade kararname
si kendisine tebliğ edilmemiştir. Neden edilme
miştir? Çünkü ameliyat olmuştur, raporludur. 
Fakat, bu raporlu olan şahıs, menfaatine ta
allûk eden yerlerde sapsağlam iadei afiyet et
miş bir zat olarak karşımıza 'çıkıyor. Bakıyo
ruz, öğretmenler Yardım Sandığı Müdürlüğü 
vazifesini ifa ediyor, oradan 780 lira para alı
yor. O zaman sağlam... Fakat asli vazifesi ken
disine tebliğ edileceği vakit de hasta, raporlu... 
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Yine bu zat, öğretmenler Bankası îdare 

Meclisi âzalığı vazifesini de yapmaktadır. Bu-
radan da 1 200 küsur lira para alıyor. Yani, has
ta olan bu şahıs, haftada bir, tam para alacağı 
zaman, sağlam oluyor; «artık asli vazifene git» 
denildiği vakit de raporlu... 

Şimdi Sayın Vekil buyurdular ki, bunun
la, yani öğretmenler Yardım Sandığı ve öğ
retmenler Bankası ile bizim kendisini asli vazi
fesine iade etmek için verdiğimiz emrin tebliğ 
edilmemesinin bir münasebeti yoktur. Çünkü 
bu iki kurum hususi bir müessesedir, hususi hu
kuk hükümlerine tâbidir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, biz bunların 
aksini iddia etmiş değiliz. Biz diyoruz ki, has
tadır. Hasta olduğu için kendisine verilen emir 
tebliğ edilemiyor, asli vazifesine gitmiyor, git-' 
miyebilir, raporludur, fakat oradan maaş ala
caktır. Yine aynı zat iki .kurumun birisinden 
1 200 lira, diğerinden de 780 lira maaş almak
tadır. Buralardan parayı alırken sağlam, asli 
vazifede ise hasta... 

Arkadaşlar, ister hususi hukuk hükümle
rine tâbi olsun, ister âmme sektörüne tâbi ol
sun, bunun üzerinde durmuyorum. Fakat bir 
adam âmme sektörüne gittiği zaman hasta, ay
nı adam hususi sektörden aldığı parayı cebine 
atarken sağlam, buna insanın inanacağı dahi 
gelmiyor. Bendeniz tahmin ederim ki, Bakan' 
Bey diyeceklerdi ki, evet doğrudur, fakat bu 
adamın vazifeye davet edildiği vakit hasta, pa
rasını alacağı vakit sağlam olmasına imkân yok
tur. Binaenaleyh' bu hususi müessese, hususi, 
hukuk ahkâmına tâbidir. Dolayısiyle Devletin 
murakabesine tâbi olması gereken müesseseler
dendir. Zaten Memurin Kanununu Sayın Ba
kan çok iyi bilirler. Kanun muvacehesinde bir 
memur rapor alabilir, fakat bir mevzuda has
ta, diğer bir mevzuda sağlam olduğu takdirde 
bunun başka bir hastahanede muayeneye sevkı 
icabeder. Yoksa, adamın para alma zamanla
rında sağlam olup olmadığı hususuna resmî ra
pora bağlamak icabeder. 

Bir Bakanın, zamanmda yaptığı bir mua
meleyi, değiştirdik. Diğer bir Bakan zamanın
da bir kimsenin nasıl himaye edildiğini ve bu 
şahsın üç yerden, bu milletin, bu zavallı öğret
menlerin kesesinden nasıl geçindirildiğini gös
termek için getirmiştim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCE

SULU (Çorum) — Muhterem arkadaşlar; Sa
yın Kılıçoğlu arkadaşımız, «bir Bakan zamanın
da şöyle bir tasarrufa tâbi tutulan bir kişi di
ğer bir Bakan tarafından başka bir tasarrufla 
himaye edilmiştir» şeklinde konuştuğu için tek
rar söz almış bulunuyorum. 

Hemen söyliyeyim ki, böyle bir hâdise yok
tur. Kendileri bu hâdisede bir kasıt arıyorlar
sa yanılıyorlar. Biz, hukuku tatbik, ediyoruz. 
öğretmenler Yardım Sandığının îdare Heyeti, 
öğretmenler Bankasının îdare Meclisi, hasta 

;' mıdır, değil midir, diye kendisinden bir talep-
i te bulunabilirdi. Bir kişinin, Millî Eğitim Ba-
; kanlığına bağlı sıfatı üzerinde konuşma yapılmış-
j tır. Şayet her hangi 'bir kasdî hareket varsa der

hal tahkik ettireceğimden şüphe etmesinler. 
Bu vesile ile şunu da söyliyeyim ki, heyetle

rin vermiş olduğu raporlara da hürmet ve itibar 
p etmek mecburiyetindeyiz. Beşmen yapılmış olan 
| bu muamelede bir eksiklik mevcut değildir. Her 
I hangi bir sebeple bir vekilin cezalandırdığı, di-
f ğer bir vekilin himaye ettiği şeklindeki beyanlar

da takibatı müstelzim !her hangi 'bir bilgileri var
sa, bana verdikleri takdirde, memnuniyetle ve ke
mali ciddiyetle, vazifem devam ettiği müddet 
zarfında tahkik ettireceğim (Alkışlar) 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu. 
ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Çok muh

terem arkadaşlar, bendeniz 'Sayın Millî Eğitim 
Bakanını itham etmiş değilim. Kendilerini uzak
tan ve yakından en aşağı 15 - 16 seneden beri ta
nırım. Kendilerinin ciddiyetinden ve kimseyi ka!-
yırmıyacak bir yaratılışta ve -ruhta olduğundan 
eminim. Bunu ifade etmek fırsatını verdikleri 
için de ayrıca kendilerine teşekkürlerimi arz ede
rim. Hâdiseyi tekrar etmiyeceğini; bir kimse as
kerlikte hasta izni alıp ayrılsa, bu adamın çiftçi
lik yaptığı ihbar edilse veya 'başka bir yerde ça
lıştığı tesbit edilse, bu durum kıtasına şikâyet 
veya vatan severlik duygulariyle bildirilse, siz 

I raporlusunuz diye adamı askerlikte bırakırlar mı? 
Daha salahiyetli bir kurula sevk etmek suretiyle 
onun hasta olup olmadığı tetkik ettirilir. Bende
niz katiyetle şunu ifade edeyim ki, zaten hâdi
senin seyri Bakan Beyin ifadelerinden de anla-

j siliyor. Durum §u:. Adam vazife alacağı zaman 
[ hasta, para alacağı zaman sağlam,' buna bendeni-
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zin aklı ermedi. Vekil Beyefendinin cevaplarının 
ciddiyetine ve araştırmalarmdakj titizliğe itimat 
ediyorum. Bu hâdiseyi, şayet Vekillikte kalırlar
sa kendileri, kalmadıkları takdirde kendilerinden 
sonraki Vekil Beye tevdi ederek onun vasıtasiy-
le, hakikat ışığına çıkarırlarsa bendeniz de tat
min edilmiş olurum. 

Hürmetlerimle... 

BAŞKAN -«- Soru cevaplandırıldı. 

62. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
1.942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz olarak, Suriye 
uyruğuna geçen Türk vatandaşı bulunup bulun
madığı ve bunların yeniden Türk vatandaşlığına 
alınıp alınmıyacağı hakkında neler düşünüldüğü
ne dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/339) 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz? Yok... iSahibi 
bulunmadığından soru, bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek Birleşime bırakıldı, 

63. — Gümü§ane Milletvekili Nurettin özde-
mir'in, Malatya'nın Hekimhan İlçesi Deveci ve 
Kardkoz mevkilerinde Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü tarafından demir madeni aranması 
yapılıp yapümalığına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/340) 

BAŞKAN — Sayın Nurettin özdemir? Yok... 
Sahibi bulunmadığından soru bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek Birleşime bırakıldı. 

64. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Aksu öğretmen Okulunda derslerin niçin zaman
sız kesildiğine ve bu okulda öğretmen ve öğren
ci arasında bir huzursuzluk olup olmadığına da
ir sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hilmi Incesulu'-
nun sözlü cevabı (6/341) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv? Buradalar. Millî 
Eğitim Bakam da burada. Soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Baka

nınca sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
îhsan Ataöv 

1. Aksu öğretmen Okulunda dersler niçin 
zamansız kesilmiştir? 

2. (Bu okulda öğretmen ve öğrenci arasında 
bir huzursuzluk var mıdır? 
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3. Varsa ue gibi tahkikat yapılmış hangi ne-. 

ticeler alınmışa Ne tedbir düşünülmüştür? 
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı. ' 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCE

SULU (Çorum) — Antalya Milletvekili Sayın 
arkadaşım îhsan Ataöv'ün sorularına cevapları
mı arz ediyorum. 

1. Ilköğretmen okulları yönetmeliğine göre, 
ilköğretmen okullarında dersler Mayıs ayının son 
Cumartesi günü kesilmektedir. Yönetmeliğin bu 
hükmüne göre, bütün ilköğretmen okullarında 
-olduğu gibi, Aksu ilköğretmen Okulunda da ders
lere 26. 5 .1962 tarihinde son »verilmiştir. 

2. Aksu İlköğretmen Okulunda idareciler ve 
öğretmenler arasında çeşitli fikir cereyanlarının 
asla tervicolunamıyacak bir şekilde ve okul içinde 
münakaşa konusu edilmesinden doğan bir huzur
suzluk vardır, öğretmenler arasındaki bu huzur
suzluğun, olaya Bakanlığımız müfettişlerince 
hemen el konulmasına rağmen, müfettiş okuldan 
ayrıldıktan, sonra öğrencilere de sirayet ettiril-. 
mek istendiği Antalya Valiliğinin 25 . 5 .1962 ta
rih ve 5582 sayılı tel şifresinden öğrenilmiştir. 

3. Çeşitli fikir cereyanlarının öğretmenler 
tarafından okul içerisinde münakaşa konusu ya
pılmasını ve bilhassa bu münakaşaların öğrenci
lere de sirayet ettirilmesini, üzerinde hassasiyet 
ve önemle durulması gereken bir konu olarak mü
talâa etmekteyiz ve bu çeşit davranışları katî ola
rak önlemek kararındayız. 

Aksu İlköğretmen Okulunda öğretmenler ara
sında huzursuzluk olduğu öğrenilince durumun 
tahkiki için mahalline müfettiş (gönderilmiştir. 
Müfettişlikten alman ön rapora göre, huzursuz
luğa sebep oldukları ve derhal öğretmen okulları 
dışında görevlendirilmeleri gerektiği anlaşılan üç 
öğretmenin (Mustafa Şanlı, Mustafa özer, Meh
met Kirazcı ilk tedbir olarak ortaokullara nakil
leri yapılmıştır. ıBu arada öğretmenler arasında
ki huzursuzluğun öğrencilere de sirayet etme is
tidadında olduğunun öğrenilmesi üzerine,- duru
mun tahkiki için ikinci bir müfettiş gönderilmiş
tir. Müfettiş halen (Aksu ilköğretmen Okulunda 
incelemelerine devam etmektedir. 

Müfettişlerden alınacak nihai raporlara göre 
derhal işlem yapılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, buyurun, 
ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, önce, bu dâvaya lâyık 
olduğu ciddiyeti vererek üzerine eğilen ve gayet 
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isabetli tedbirler alan muhterem ve değerli Ba
kana teşekkürlerimle sözlerime başlıyacağım. 

Arkadaşlar, muhterem Bakanın ifade buyur
dukları gibi Aksu öğretmen Okulunun 26 Ma
yısta dersleri kestiği doğrudur. Fakat, bu okulun 
çocukları her zaman, mûtat olan zamandan çak 
evvel okullarından ayrılmışlar ve hattâ çocukla
rın memleketlerine gönderilmesi için yolluk ve
rilmesi zorunda kalınmıştır. Buna rağmen çocuk
lar yolluğu kabul etmiyerek okulda oturmak is
temişlerdir. Bunun sebebi nedir? Esas olarak bu 
sebep üzerinde durmak lâzımdır. 

Aziz arkadaşlar, Mustafa Şanlı, Mustafa özer, 
Mehmet Kirazcı'ya ilâve edilecek 7 - 8 öğretmen 
daha vardır ve bunlar bu müessesenin içinde bir 
kangren olmuşlardır. Bunlar aralarında topladık
ları paralarla Mustafa Şanlı'yi Ankara'ya gön
dermişler ve vekâletin haberi olmadan, Bakanlı
ğa ve Hükümete dokunacak şekilde, bir basın top
lantısı yapıp, okuldaki öğretmenlerin bir kısmı
nı ilerici, bir kısmını gerici diye tavsif etmek su
retiyle ıgayeye doğru son bir teşebbüs daha yap
mıştır. 

Sevgili arkadaşlarım, bu Mustafa Şanlı deni
len arkadaş, Ankara sokaklarında 60 kadar öğ
retmene miting yaptırmak çarelerini ariyan ve 
Şûra toplantısından da istifade etmek suretiyle 
Ankara sokaklarına öğretmenleri döken insandır. 

Mustafa Şanlı Aksu öğretmen Okulunda 600 
talebeye cop kestirmek suretiyle, geceleri öğret
menlerin evlerinin etrafında talebeleri devriye 
ıgezdirerek bir kısım öğretmenleri tehdit ve baskı 
altında tutmakta ve okulda gayriahlâki kitapla
rın mecmuaların bayiliğini yapmak suretiyle 
kendi zihniyetini ifade eden bir kanal içinde 
seyretmektedir. Okullarda fikir cereyanları yal
nız öğretmenler arasında olsa idi, münevver ola
rak bildiğimiz ve çocukları murakabelerine ver
diğimiz, çok muhterem öğretmen okulu öğret
menleri arasında bu dâvanın hallolunacağını ka
bul ederdik. Fakat olay maalesef böyle olmamış
tır. Bendeniz bayramda Antalya'ya gittiğimde 
hâdiseyi bana bildirdiler. Bunun üzerine Şubat 
ve Nisan aylarında iki defa müfettişin gittiği 
ve bu müfettişlerin tahkikatından sonra muzır 
unsurların halen okulda bulunduğu ve okulda 
bir talebe - öğretmen ardebesi başlıyacağı bası
na intikal ettiği gibi, bir Menemen hâdisesinin 
cereyan edeceğinin ihsas ettirilmesi üzerine, bu 

konuda şu sözlü sorumla sevgili Bakana hitab-
etmek mecburiyetinde kaldım. 

Muhterem arkadaşlarım; bu öğretmenler ko
münistlik suçundan mahkûm olmuş ve mahkûmi
yeti Temyizce tasdik edilmiş ve hattâ sürgün 
cezası da yerinde görülmüş olan Veli Gemici 
adındaki, Antalya'nın Kundu köyünde oturan 
bir eski öğretmenle; Antalya'nın Aksu nahiye
sinde dükkânlarda toplantılar yapmak, öğrenci
leri etrafına toplıyarak bunları din öğretmeni
ne ve kitaplık memuruna karşı tahrik etmek, ki
taplıkta bulunan «Millî Yol» gibi mecmualarm-
öğrencilere verilmemesini, kendi düşüncelerine 
uygun kitapların ve mecmuaların tavsiye edil
mesini ihtar etmek, baskı yapmak ve coplu tale
beleri teşvik etmek suretiyle bir nevi terör havası 
yaratmaktadır. Bu gibi öğretmenlerin ilk tedbir 
olarak okuldan uzaklaştırılması ne kadar uygun 
ve yerinde ise, bu camianın içinde tutulması o 
kadar uygunsuz ve yerinde olmıyan bir hareket
ti i*. Aksu Jandarma Karakol Kumandanı ve An
talya Valisi, bu arkadaşımızı talebeleri okul ida
resine karşı tahrik ederken bizzat suçüstü yaka
lamıştır sevgili arkadaşlarım. Bu öğretmen arka
daş, (buna öğretmen demiyeceğim ama, mahke
me kararının sonuna kadar öğretmenliğin ulvi 
ve yüksek sıfatını şahsında taşıdığı için, geçici 
olarak bu vasfı kendi üzerinde kullanıyorum), 
684 talebeden 680 ninin kendi fikrinde olduğu
nu, 4 talebenin «Doğudan gelmiş olması dolayı-
siyle» kendi fikrinde, olmadığını, okul müdürü
ne gerici vasfını izafe ederek, Türk umumi ef
kârına açıklıyan; 684 talebeden 680 öğrencinin, 
18 öğretmenden 12 öğretmenin ilerici diğerleri
nin gerici olduklarını söyliyerek öğretmen ve öğ
rencilerin ilerici, gerici sıfatlarını üzerine tevcih 
eden, bugün maarif müesesesinin bir gönül ya
rası gibi devamlı olarak kanatan unsurlarının 
isimlerini bu kürsüde Muhterem Vekile ifşa et
mekte fayda mülâhaza etmediğimden, bu teş
bihin bâzı halkalarını ayrıca kendilerine verece
ğim. Ve yapılmakta olan teftişlerin yeniden bu 
istikamette de inkişaf ettirilmesini istiyeceğim.. 
Yalnız, bu hareketlerin 19 Mayıs Bayramından 
bir gün evvel yani 18 Mayıs günü tertibederek, 
talebeyi idare aleyhine kışkırtmak millî bayra
ma sokmamak suretiyle bir huzursuzluk yarat
mak istemiştir. Ayrıca, 27 Mayıs Bayramına sok
mamak suretiyle onu bir cankurtaran simidi gi
bi kullanmış ve bu suretle esas gayesine tevcih 
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etmek istemiştir. Ve tamamiyle kendi düşünce
lerine göre, Vekâleti ve Hükümeti de itham eden 
düşüncelerle Yön mecmuasında bir sayfa ayırt
mış olmasına da dikkatlerinizi çekmek isterim. 

Bugün bu okullarımıza hangi kitapların gi
rip girmiyeceği ve hangi kitap ve mecmuaların 
girmesinin doğru olmıyacağı hususuna bir söz
lü sorum vesilesiyle de Muhterem Vekilime arz 
etmiştim. Okul öğretmeninin istediği kitabı ideo
lojisine uymadığı için okula sokmamak sure
tiyle, kendi ideolojisine uygun olmıyan kitapla
rı okutmamış kütüphaneye de eoplu talebe sevk 
etmiş ve okul müdürü böyle bir hâdisede burun 
kanatmadan aylarca bu müesseseyi ders yılı so-
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nuna getirebilmişle; iştfc böyle dirayetli Baka
nın ve öyle liyakatli müdürün başta bulunması
nı gönüllere rahatlık ve bize huzur veren bir 
unsur olarak kabul ediyor ve bu mikropların 
cımbızla tutularak, çok şerefli maarif camiasın
dan bu gibi insa^nlann ayıklanmasını ve Türk 
maarifinin solcu şaibesinden kurtarılmasını ve 
bunun muvaffakiyetle yürüteceğinden emin ol
duğumuz Muhterem Bakanımızın bu vazifesinin 
temadi etmesini gönülden temenni ederim, sevgi
li arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —. Soru cevaplandırıldı. 
Sorular bitmiştir, efendim. 
Gündemin diğer mevzularına geçeceğiz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 5,1. 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun 29 . d . 1961 tarih
li ve 308 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 5 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim, Bayındırlık ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/176) (S. Sayısı : 158) (1) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanının bir öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin birinci börüşülmesi yapılacak işler 

bölümünün 11 nci maddesinde yer alan 222 sayılı 
Kanunla ilgili 308 sayılı Kanunun değiştirilmesi
ne ait kanun tasarısının diğer kanun tasarı ve tek
liflerinden evvel ve öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif edenim. 

Çorum 
Millî Eğitim Bakam 

Hilmi incesulu 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde mi efen
dim? 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Hayır, le
hinde efendim. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde olmaz efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÎLMt İNCESU
LU (Çorum) — Söz istiyorum, Sayın Başkanım. 

(1) 158 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nun<^o4w-

BAŞKAN — önergenizi mi izah edeceksiniz; 
buyurun efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HÎLMÎ İNCE
SULU (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım, bu
gün vermiş olduğunuz çalışma kararı üzerine 
önergemi takdim etmiş bulunuyorum. Çünkü, 
takdir buyurursunuz ki, bütçe Mart ayında ka
bul edildikten sonra, vilâyetlerde yaptırılması 
lâzımgelen ilkokulların tahsisatı Nisan ayı ba
şında valiliklere gönderildi. Bu tahsisatla bera
ber Hükümet 222 sayılı Kanunu tadil eden 308 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin tadili husu
sunda bir tasarıyı Meclise sevk etti. Bu kanun 
tasarısı Meclis komisyonlarında müzakere ve 
kabul edildikten sonra gündeme geldi ve 4 haf
tadır beklemektedir. İnşaat mevsimi geçiyor. 
İnşaata sarf edilecek para aşağı - yukarı 108 mil
yon civarındadır. Bu sebeple hem mevsimi ka
zanmak, hem de inşaat işini süratle sağlamak 
bakımından mühim olan bu kanunun takdimen 
ve tercihan görüşülmesinde fayda mülâhaza edi
yorum. önergemin kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Tahtakılıç. («Lü
zum yok» sesleri) 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

Gündemin birinci defa görüşülecek işleri 
arasında ve 11 nci maddesindeki kanun tasarı
sını müzakereye başlıyoruz. Heyeti umumiyesi 
üzerinde söz istiyen var mı? Buyurun Sayın Tah
takılıç, 
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5 s l ı . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 29 . 5 . 1961 tarihli ve 308 
sayılı Kanunla değiştirilen geçici 5 nci madde

sinin tadili hakkında Kanun 

İt. Meclisi E : | ( 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte-j 

reni arkadaşlar; Sayın Millî Eğitim Bakanı,! 
teklif edilen kanunun ehemmiyetini ve acele ma-: 

hiyetini izah etti. Binaenaleyh, bu hususta: 
yeniden söz almamın sebebi zait görülebilirse de, 
bir noktayı Yüksek Heyetinize arz etmek için söz \ 
almış bulunuyorum. Bizim Artırma ve Eksilt
me Kanunumuz Devlet bünyemize ve millî haya
tımıza bugün daha ziyade zarar getiren bir ka
nundur. Binaenaleyh, bu kanunu kabul eder-; 
ken, Yüksek Heyetiniz iskelet halinde gördü
ğünüz metindeki ihtilaflı noktaları nazarı itiba
ra alarak bu kanunu kabul ettikten sonra, yeni 
gelecek Hükümetten bu «Artırma ve Eksiltme, 
Kanunu» dâvasında,. Devletle iş alanları arasın
da mütemadi ihtilâflar yaratan sistemin yapılar'; 
rının çabuk ve sağlam* kontrolünün yapılması! 
için yeni bir sistem getirilmesi ve yeni bir sis
tem getirilirken de geçen yıl uygulanmış plan,: 
Artırma, Eksiltme Kanununun şekle ait bâzı hü
kümlerini tadil etmek suretiyle yine «teminat» 
teminat olacak ve yine fiyat istenecektir. Fi-1 
yatı tercih etme hakkını mesul kimselere bırakan 
bu sistemi bütün Devlet işlerine teşmil etmeyi te- ' 
menni etmek için söz almış bulunuyorum. 

Hakikaten arkadaşlarım, bu kanun bir yara
dır, Türkiye'de insan felsefesi ile alâkalıdır.; 
Bunu sağlam şartlara bağlamak lâzımdır. Kont
rol etmek sistemini bu memlekete artık getirelim. 
Bunu getirebilirsek, mesuliyet verdiğimiz kim
selere de salâhiyet verirsek, şu Artırma, Ek
siltme Kanununun bu memlekete getirdiği zarar- • 
lan da azaltmış oluruz. . 

Bu kanunu 10 seneye teşmil etmek üzere ge- • 
tirdiği için Hükümete teşekkür ederim. Kabul • 
edilmesini de sizlerden istirham ederim. 

Bu vesile ile şunu da arz etmek istiyorum : 
Bu hususta getirdiğim bir tekliften şimdiden.;. 
Yüksek Heyetinizin malûmları olmasını ve bu : 
teklifin nazara alınmasını rica ederim. Hür-i 
metlerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde konuşacak baş
ka arkadaş var mı?... Yok. Maddelere geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul olundu. 

ı . ,! 
Raporda ivedilikle görüşülmesi hakkında tek

lif vardır. İvediliği oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

Maddeleri okutuyorum, efendim. j 

MADDE 1. — 222 sayılı Kanunun 308 sayılı 
Kanunla değiştirilen geçici 5 nci maddesi aşağı
daki şekilde tadil edilmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 5. — 222 sayılı ilköğretim 
ve Eğitim Kanunu hükümleri gereğince; 1971 yı
lma kadar yapılacak ilkokul binaları ve tesisleri 
ile öğretmen evleri inşaatı, bunlara lüzumlu ya
pı aksamının imal ettirilmesi, her türlü malze
menin alımı, nakil ve depolama işleri için girişi
lecek taahhütler muvakkat ve katî teminat hü
kümleri mahfuz kalmak şartiyle 2490 sayılı Ka
nunun diğer hükümleri uygulanmamak, 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 nci 
maddesindeki % 20 nisbeti % 30 olarak uygu
lanmak şartiyle emaneten, mahdut eksiltme su
retiyle veya birden fazla firmalar arasında pa
zarlıkla gerçekleştirilir.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

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

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

Tümü üzerinde konuşmak istiyen arkadaşı
mız var mı?... Yok. Tasarının tümünü oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Tasarının tümü Meclisimizce kabul olundu. 

Buyurun Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCESU

LU (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım; teşek
kürlerimi arz ederim. Yalnız, söz aldığım zaman 
söylemeyi unuttuğum bir hususu ilâve etmek için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bu kanun dolayısiyle Sayın Başbakan ile gö
rüşmüştüm, «Müzakere mevzuu yapılmasında, 
Hükümetçe bir sakınca yoktur» buyurmuşlardı. 
Takriri kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bu cihetin 
de zapta geçmesinde fayda mülâhaza ettiğim için 
arz ettim. Tekrar teşekkürle hürmetlerimi suna
rım. ' 
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2. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek askerî 

memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/177) 
(S. Sayısı : 156) 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Efendim, daha 
evvelki celselerde bir takririm vardı. Mevzu yi
ne böyle bir hususa taallûk ediyordu. 

BAŞKAN — Efendim, devam edelim, sıra 
ona da gelir. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Efendim bu 
takririm de çok önemlidir/Mevzu ile de alâkalı
dır. 

BAŞKAN — Efendim hiçolmazsa bu İstatis
tik Enstitüsünü görüşelim. Ondan sonra sıra ona 
da gelsin. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Efendim. On
dan da acele bir iştir. Zamanla ilgilidir ve aynı 
mahiyettedir. Müsaade ederseniz keyfiyeti Yük
sek Heyete arz edeyim. 

BAŞKAN — Peki efendim, arkadaşımız Fer
da Güley'in önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Birinci görüşülmesi yapılacak iğ

ler» bölümünde 9 ncu sırada bulunan 1076 sayılı 
Yedek subay ve yedek askerî memurlar Kanunu
nun 3 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasının değişti
rilmesiyle ilgili kanun tasarısının zaruretine bi
naen öncelik ve ivedilikle (görüşülmesini arz ve 
teklif eylerim. 

Millî Savunma Komisyonu adına 
Sözcü 

Ferda Güley 
Ordu 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonu Söz
cüsünün teklifini dinlediniz. Bu teklifi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul olunmuştur. («Mil
lî Savunma Bakanı yok» sesleri) Millî Savunma 
Bakanı yok. Yerine bir kimse de yok. Tasarının 
müzakeresini gelecek oturuma bırakıyorum. (Ek
seriyet yok, sesleri) 

Efendim, çok mühim işlerimiz var. Müsaade 
buyurun da bunları bitirelim. 

3. — Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, 
yetki ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 

İ&.6.UNB 0 :1 
hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyonu raporu 
(1/169) (S. Sayısı : 63 ve 63 e ek) (1) 

BAŞKAN ~ Raporları okutuyorum. Bunlar 
bir an evvel-bitsin arkadaşlar. («Raporları oku
duk» sesleri) O halde efendim maddeleri okuta
lım. Millet Meclisi Geçici Komisyonunun raporu
nun maddelerini okutuyorum. 

Görev ve yetkileri 
(MADDE 2. — Devlet İstatistik Enstitüsünün 

görevleri şunlardır : 
A) Memleketin ekonomik ve sosyal faaliyet

leri ile ilgili olarak; 
a) Nüfus hareketleri ve sağlık, 
b) Eğitim ve kültür, 
c) Tarım, (Hayvancılık ve benzeri faaliyet

ler dâhil), 
d) İmalât, inşaat ve istihraç sanayii, 
e) Millî Muhasebe, 
f) Dış ticaret, 
g) Fiyat, ticaret ve hizmet, 
h) İnsan gücü, iş, işçi ve ücret, 
i) İç ve dış nakliyat, 
j) Maliye ve malî kurumlar, 
k) Adalet, 
İstatistiklerini ve yukarda yazılı olanlar dı

şında kalan diğer her çeşit faaliyetlere ait ista
tistikleri düzenlemek, 

B) İstatistikle ilgili olarak kamu müessese
leri arasında koordinasyonu sağlamak ve istatis
tik standartlarını tesbit etmek, 

C) İstatistik analizleri ve etütleri yapmak, 
D) Düzenlenen istatistikleri, ekonomik ve 

sosyal konularda yapılan analiz ve etütleri yayın
lamak, 

E) Her yıl, memleketin çeşitli alanlardaki 
durum ve faaliyetlerini kavrıyan ve özet tablolar 
rını .gösteren bir «İstatistik yıllığı» çıkarmak, 

F) ISonu (0) ve (5) ile biten yıllarda genel 
nüfus sayımı, sonu (Q) ile biten yıllarda genel ta
rım sayımı ve sonu (1) ile biten yıllarda genel 
sanayi ve iş yerleri sayımı yapmak ve ayrıca Hü
kümet tarafından ihtiyaç görülen diğer konular
da her çeşit sayım ve anketleri yürütmek, 

G) Genel sayım ve anketleri en kısa zamanda 
sonuçlandırmak ve yayınlamak, 

(1) 63 e ek sıra sayüı basmayazı tutanağın 
sonundadır. 
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ıH) Kamu oyu araştırmaları yapan bilimsel 

kurumların çalışmalarına yardım etmek. 
BAŞKAN — Geçici Komisyon, C. Senatosu

nun maddesini aynen benimsemiş ve kabul etmiş
tir. Madde hakkında söz istiyen? Yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — 3696 sayılı Kanunda bu ka
nunun eklerine bağlı (1) sayılı cetvellerin ista
tistik Umum Müdürlüğü kısmında yazılı kadro
lar çıkarılmış, yerine ilişik (1) sayılı cetveldeki 
kadrolar eklenmiştir. 

(Bu kadrolardan Devlet istatistik Enstitüsü 
Başkanı, Devlet istatistik Enstitüsü Başkan Yar
dımcıları, daire başkanları, daire 'başkan yar
dımcıları, istatistik- uzmanları, istatistik uzman 
yardımcıları ve ihtisas şubesi müdürleri kadro
larına yapılacak tâyinler 3656 sayılı Kanunun 
'6 nci maddesine tâbidir. 

Bu kadrolara aşağıdaki nitelikleri haiz olan
lar 32 nci madde gereğince hazırlanacak yönet
melik ile tesbit olunan esaslara göre tâyin edilir
ler. 

a) Yüksek öğrenimini tamamlamış olmak, 
<b) Bilimsel incelemelere yarıyacak dillerden 

birine hakkiyle vâkıf bulunmak, 
c) istatistik alanında tecrübe veya ihtisası, 

bulunmak. 
Bu kadrolardan Devlet istatistik Enstitüsü 

Başkanı, Devlet istatistik Enstitüsü Başkan Yar
dımcıları, Daire Başkanları, Daire Başkan Yar
dımcıları, istatistik uzmanları, istatistik uzman 
yardımcıları ile ihtisas şubesi müdürleri kadro
larını işgal edenlere, müktesep maaş derecelerine 
bakılmaksızın ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı mik
tarlarda tahsisat verilir. 

Bu kadrolara tâyin edilenlerden yıllık izinle
rini kullananlarla, yurt içi ve yurt dışına geçici 
'bir görevle gönderilenler hariç, ıgörevleri başında 
bulunmıyanlara görevlerinden ayrı bulundukları 
«ürece tahsisat verilmez. 

Hastalık sebebi ile görevi başına gelemiyen-
ler, bu yüzden ıgörevlerine devam etmediklori 
günlerin toplamı bir yılda altmış günü geçme
mek kaydı ile bu tahsisat ödenir. 

Tahsisatla ilgili diğer hususlarda 5017 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon, Cumhuriyet 
'Senatosunca değiştirilen 19 ncu maddeyi aynen 
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benimsemiş ve kabul etmiştir. Uyulmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Devlet istatistik Enstitüsü
nün, Devlet ve memleket ihtiyaçlarını en iyi bir 
şekilde karşılaması için yapılması lâzımgelen ça
lışmalar konusunda, danışma kurulu vazifesini 
görmek üzere en az iki yılda bir defa, Yüksek 
istatistik Şûrası toplanır. 

Bu Şûraya, Bakanlıklar ve Devlet Plânlama 
Teşkilâtı müsteşarları, Yüksek Murakabe Heyeti 
Başkanı, Devlet istatistik Enstitüsü Başkanı, 
Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanları, Devlet 
istatistik Enstitüsü Başkanının seçeceği iki uz
man, Devlet Plânlama Teşkilâtı Daire Başkanla
rı, Üniversite ve yüksek okulların istatistik ve 
demografi öğretimi ile uğraşan öğretim üyeleri., 
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Tica
ret Borsaları Birliği Umumi Kâtibi ve bu Birli
min seçeceği üç üye, Ziraat Odaları Birliğinden 
seçilecek bir üye, Türkiye Bankalar Birliği Genel 
Sekreteri ve Başbakanlıkça istatistik işleri ile il
gili olmaları yönünden seçilecek on üye katılır. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon, Cumhuriyet 
Senatosunca değiştirilen 25 nci maddeyi aynen 
benimsemiş ve ka*bul etmiştir. Oylarınıza sunuyo- . 
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 29. — 27 nci maddede yazılı yasak
lara aykırı hareket eden memur ve hizmetliler 
onbeş ıgünden iki aya kadar hafif hapis cezası ve 
elli liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezası 
ile cezalandırılır. Tekerrürü halinde verilecek 
ceza evvelce verilen cezanın iki katından az ola
maz. Her iki halde de doğan zarar ve ziyan ödet
tirilir. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon, Cumhuriyet 
Senatosunca değiştirilen 29 ncu maddeyi aynen 
benimsemiş ve kahul etmiştir. Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 30. — istenilen bilgileri belirli sü
re içinde veya d'oğru olarak veya gerektiği şe
kilde, geçerli bir özrü olmaksızın vermiyen resmî 
veya özel sektöre dâhil şahıslarla, şirket veya ku
rumların müdür veya temsilcileri -bir .haftadan 
i'ki aya kadar hafif hapis cezası ve iki yüz liraya 
kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. Te
kerrürü halinde bu cezalar evvelce verilenlerin 
iiki katımdan aşağı olamaz. 
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BAŞKAN — Geçici 'Komisyon, C. Senatosun

ca değiştirilen 30 ncıı maddeyi aynen benimse
miş ve kabul etmiştir. Uyulmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Nüfus sayımlarında geçerli 
bir özre dayanmaksızın Sayım ve kontrol memur
luğu görevini yapmaktan kaçınanlara elli liradan 
iki yüz liraya kadar ve sayım işleri hakkında 
tesbit olunan esaslara aykırı hareket edenlere 
veya sorulara cevap vermiyenlere veyahut bile
rek gerçeğe aykırı cevap verenlere yüz liradan 
beş yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolu-
nur. 

Tarım sayımı ve anketlerindeki sorulara, bel
li edilen süre içimde, geçerli bir özre dayanmak
sızın cevap vermiyenlere veya bilerek gerçeğe ay
kırı' cevap verenlere, yüzelli liradan beşyüz lira
ya kadar hafif para cezası hükmolunur. 

Sanayi ve iş yerleri sayım ve anketleri ile, 
diğer her çeşit sayım ve anketlerdeki sorulara, 
'belli edilen süre içinde, geçerli bir özre dayan
maksızın cevap vermiyen veyahut bilerek gerçe
ğe aykırı cevap veren gerçek ve tüzel kişilere, 
ikiyüzelli liradan bin liraya kadar hafif para 
cezası ve bu gerçek veya tüzel kişilerin işlem
lerini fiilen yöneten sorumlu müdür veya me
murlarına bir haftadan iki aya kadar hafif hapis 
cezası verilir. Tekerrürü halinde verilecek ceza 
evvelce verilenlerin iki katından aşağı olamaz. 
29 ve 30 ncu maddelerle bu maddede cezaları 
belirtilmiş olan suçlara ait dâvalar sulh ceza mah
kemelerinde görülür. 

Tüzel kişiler hakkında verilecek para ceza
ları, Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkın-, 
daki Kanun hükümleri uyarınca tahsil olunur. 

Genel sayımlar ile diğer sayımlar ve anket
lerde görevlendirilmek üzere yetiştirme kursları
na katılan kimseler, görevlerini geçerli bir Öz
re dayanmaksızın yapmaktan kaçındıkları takdir
de yetiştirilmeleri için yapılan giderler kendile
rine ödettirilir. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon -C. Senatosun
ca değiştirilen -Sil nci maddeyi aynen benimsemiş 
ve kabul etmiştir. Uyulmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 33. — 1 Şubat 1930 tarihli ve 1554 
sayılı İstatistik Umum Müdürlüğünün salâhiyet 
ve vazifeleri hakkında Kanun, 

13.6.1962 0 : 1 
20 Mayıs 193'3 tarihli ve 2203 sayılı İstatis

tik Umum Müdürlüğünün teşkilâtı hakkında Ka
nun, 

15 Mayıs 1939 tarihli ve 3604 sayılı İstatis
tik Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkınlaki 2203 
sayılı Kanuna bağlı (B) cetvelinden 'bâzı tadilât 
yapılması ha'kkında Kanun, 

23 Mart 1950 tarihli ve 5622 sayılı Sayımlar 
Kanunu, 

23 Mart 1950 tarihli ve 5'029 sayılı, 1554 sa
yılı Kanuna iki madde eklenmesi hakkında, Ka
nun ve 15 Nisan 1955 tarihli ve 6534 sayılı, 5622 
sayılı Sayımlar Kanununun 1, 10, 11 nci madde
lerinin tadili hakkındaki Kanun ile, 

23 . 2 . 1961 tarih ve 248 sayılı Kanun ile 
9 . 8 . 1961 tarih ve 345 sayılı Kanun hükümle
ri saklı olmak üzere diğer kanunların bu kanuna 
aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon C. Senatosun
ca değiştirilen '33 ncü maddeyi aynen benimse
miş ve kabul etmiştir. Uyulmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte İstatistik Genel Müdürlü
ğünde çalışan memurlar, kazanılmış hakları sak
lı tutulmak kaydı ile bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetveldeki kadrolara yeniden tâyin edilirler. 

Yeni tâyinler yapılıncaya kadar, bu memur
ların almakta oldukları aylıklarının Ödenmesine 
devam olunur. Yeni tâyinler yapıldığı tarihte ge
çici görev, izin ve hastalık gibi kanuni sebepler
le görevi başında bulunmıyanlardan işe başlama 
kaydı aranmaz, 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun geçici 
birinci maddesini Geçici Komisyon aynen benim
semiş ve 'kabul etmiştir. Uyulmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 'Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte, İstatistik Genel Müdürlü
ğünde çalışan memur ve hizmetlilerden: 

19 ncu maddedeki nitelikleri haiz bulunanlar 
bu maddede tâyinleri 3656 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesine tâbi olduğu belirtileri kadrolara tâyin 
edilebilirler. 

19 ncu maddedeki nitelikleri haiz buTunma-
salar dahi, 'halen tecrübe, 'hizmet ve ihtisasla
rından fiilen istifade edilmekte olanların mez-
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M. Meclisi B : 101 
<kûr kadrolardan ancak ihtisas şube müdürlüğü ı 
kadrolarına tâyinleri caizdir. 

'BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca kabul j 
edilen geçici ikinci maddeyi Geçici Komisyon j 
aynen benimsemiş ve kabul etmiştir. Uyulmasını ! 
oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... Kabul | 
etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

GEÇÎCl MADDE 3; — istatistik Genel Mü
dürlüğünde Bütçe Kanununa (bağlı (D) cetveli 
kadrolarında halen istihdam edilenlerden, Dev
let istatistik Enstitüsü Başkanlığınca maaşlı me
muriyet kadrolarına geçirilmeleri uygun görülen
lere, 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü 
gereğince girebilecekleri dereceye bu kadrolarda 
geçen hizmet .sürelerinin her üç yılı için bir dere
ce ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece maaşı 
verilebilir. 

Ancak, !bu gibilere verilecek maaş, tâyin edi
lecekleri memuriyetin kadro maaşına geçemiyece-
ği gibi, halen (D) cetvelimde almakta oldukları 
ücretten de fazla olamaz. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edilen geçici üçüncü maddeyi Geçici Komisyon 
aynen benimsemiş ve kabul etmiştir. Uyulmasını 
oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyen
ler... [Ka'bul edilmiştir, | 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun gereğince 
verilecek aylık ve tahsisat 1962 bütçe yılı zarfın
da İstatistik Genel Müdürlüğü merkez memur
ları maaşı ve hizmetliler ücreti tertibinden öde
nir. Bu kanunun 13 ncü maddesi gereğince yapı- ' 
lacak ödemeler için 1962 Bütçe Kanununa bağlı 
(R) işaretli cetvelin İstatistik Genel Müdürlüğü I 
kısmındaki 417 nci bölüm uygulanır. j 

(BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca değiş- I 
tirilen geçici 4 ncü madde geçici komisyonumuz
ca aynen benimsenmiş ve kabul edilmiştir. Uyul- ' 
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... ! 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. j 

Buyurun, Turhan Feyzioğlu. I 
, TURHAN FEYZİOĞLU, (Devlet Bakanı) — j 

Efendim, Devlet İstatistik Enstitüsü kuruluşu i 
hakkındaki kanunu kabul buyurmasından dolayı ! 
Yüksek Meclise teşekkür için söz almış bulunu
yorum. j 

13.6.1962 0 :1 
Sayın Başbakan ile diğer kanunlar mevzuu au 

konuştum. Meclisin biraz evvel kabul buyurduğu 
önerge gereğince Hükümetin hangi kanunların 
görüşülmesine muvafakat edeceğini, Cuma gün
kü celsede bildireceklerini ifade ettiler. 

Bu itibarla gündemdeki diğer maddelerin, 
Hükümet beyanda bulununcaya kadar tehirini is
tirham ediyorum. 

Müzakere ve kabul ettiğiniz iki kanuna muva
fakatlerini bildirmişlerdir, tamamen cari işlerden 
telâkki ettikleri için. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım; özür dilerim. Biraz evvel oylanan 
geçici üçüncü madde Bütçe Kanununa bağlı (D) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılmasını gerektir
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu geçici madde ile 
1962 yılı Bütçe Kanununu değiştirmiş oluyoruz. 
Malûmuâlmiz, bütçe kanunları tasarıları ve bun
larda değişiklik yapmayı istilzam eden tasarılar, 
bu kanunun tatbik edildiği Anayasanın 92 nci 
maddesindeki usule göre değil, fakat, Anayasa
nın 94 ncü maddesindeki usule göre görüşülür. 
Nitekim, Hükümetçe, bugüne kadar 92 nci mad
denin prosedürüne tâbi olarak sevk edilmiş ka
nunlara sokulmuş bu gibi hükümler çıkarılmış, 
ezcümle, Anayasa Mahkemesi kanunu tasarısın
dan, Yüksek Hâkimler Kurulu tasarısından çıka
rılmış ve Hükümetten, bu gibi hususların 94 ncü 
madde prosedürü mevzuubahsolduğu için bun
ları ayrı kanun tasarıları halinde sevk etmesi rica 
edilmişti. 

Şimdi, şu oylanan geçici madde, bu durumda, 
mutlak butlan ile bâtıldır. Bu geçici madde gere
ğince, saymanlıklar ödeme, yapamaz, Sayıştay 
vize vermez; yaparsa, verirse, mesuliyet doğar, 

Bu itibarla, Hükümetten bu geçici maddenin 
muhtevasıyla yeni bir tasarı sevk etmesini ve bu 
kanun tasarısının evvelâ Karma Bütçe Komisyo 
nunda, sonra Senatoda sonra da Millet Meclisin
de ^görüşülmesinin teminini rica ederim. 

BAŞKAN — Kabul edildi. Sonra isterseniz 
teklif getirirsiniz. 

Vakit gecikti. 15. 6.1962 Cuma günü saat 15 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,20 
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Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki 
kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 

Meclisi Geçici Komisyonu raporu (1 /169) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 649-1/43 

9,5.1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun 8.5.1962 tarihli 59 ncu Birleşiminde değiştirilerek kabul 
edilen metni ilişik olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 

Esas No. 1/169 
Karar No. 3 

Geçici Komisyon rapora 

9.5.196Ü 

' " " *"*" Yüksek Başkanlığa 
Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısı Cum

huriyet Senatosu Genel Kurulunca bilmüzakere yapılan değişiklikleriyle tekrar komisyonumuza 
havale edilmiş olmakla komisyonumuzca tetkik ve müzakere edilerek : 

Cumhuriyet Senatosunca metnin 2, 19, 25, 29, 30, 31, 33 ve geçici 1, 2, 3 ve 4 neü maddeler 
üzerinde yapılan değişiklikler Geçici Komisyonumuzca da aynen benimsenmiş olmakla bir ev
velki mazbatamızda da olduğu gibi öncelik ve ivedilikle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 
M. Ete 

Sözcü 
Aydın 

1. Sezgin 

Erzurum 
N. Diler 

Kâtip 
Yozgat 

M. Kepir 
Ankara 

/. S. Hatipoğlu 
Aydın 

O. Apaydın 

İstanbul 
B. Ülker 
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MİLLET 'MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ I 

METİN 

Görev ve[ yetkileri I 

MADDE 2. — Devlet İstatistik Enstitüsü- 1 
nün görevleri şunlardır ı I 

A) Memleketin ekonomik ve sosyal faali- I 
yetleri ile ilgili olarak; I 

a) Nüfus .hareketleri ve sağlık, I 
b) Eğitim ve kültür faaliyetleri, I 
c) Tarım, I 
d) İmalât, inşaat ve istihraç sanayii, I 
e) Millî muhase'be, I 
i) Dış ticaret, , I 
g) Fiyat, ticaret ve 'hizmet, I 
h) İnsan gücü, iş, işçi ve ücret, I 
i) İç ve dış nakliyat, I 
j) Maliye ve malî kurumlar, I 
k) Adalet, I 

istatistiklerini ve' yukarda ' yazılı olanlar di- I 
şmda kalan diğer her çeşit faaliyetlere ait is- I 
tatistikleri düzenlemek, I 

B) İstatistikle ilgili olarak kamu müesse- I 
seleri arasında koordinasyonu sağlamak ve İsta- I 
tistik standaritlarmı tes'bit etmek, I 

C) İstatistik analizleri ve etütleri yap- I 
mak, I 

D) Düzenlenen istatistikleri, ekonomik ve I 
sosyal konularda yapılan analiz ve etütleri ya- I 
yınlamak, I 

E) Her yıl, memleketin çeşitli alanlarda- I 
ki durum ve faaliyetlerini kavrayan ve özet ] I 
tablolarını gösteren bir «istatistik Yıllığı» çı- I 
karmak, : I 

F) Sonu (0) ve (5) ile 'biten yıllarda Genel 
Nüfus Sayımı, sonun (0) ile biten yıllarda Ge
nel Tarım Sayımı ve ısonu (1) ile 'biten yıllar-; 
da Genel Sanayi ve İş Yerleri Sayımı yapmak 
ve ayrıca Hükümet tarafından ihtiyaç görülen 
diğer konularda her çeşit sayım ve anketleri ' 
icra etmek, 

G) Genel Sayım ve anketleri en kısa za
manda sonuçlandırmak ve yayınlamak. 

H) Kamu oyu araştırmaları yapan bilimsel 
kurumların çalışmalarına yardım etmek. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN DEĞİŞTİ
REREK KABUL ETTİĞİ MADDELER 

Görev ve yetkileri 

MADDE 2. — Devlet İstatistik Enstitüsünün 
görevleri şunlardır : 

A) Memleketin ekonomik ve sosyal faali
yetleri ile ilgili olarak; 

a) Nüfus hareketleri ve sağlık, 
•b) Eğitim ve kültür, 
c) Tarım, (Hayvancılık ve benzeri faaliyet

ler dâhil), 
d) İmalât, inşaat ve istihraç sanayii, 
e) Millî Muhasebe, 
f) Dış ticaret, 
g) Fiyat, ticaret ve hizmet, 
h) İnsan gücü, iş, işçi ve ücret, 
i) İç ve dış nakliyat, 
j) Maliye ve malî kurumlar, 
k) Adalet, 
İstatistiklerini ve yukarda yazılı olanlar dı

şında kalan diğer her çeşit faaliyetlere ait is
tatistikleri düzenlemek, 

B) İstatistikle ilgili olarak kamu müesse
seleri arasında koordinasyonu sağlamak ve is
tatistik standartlarını teslbit etmek, 

C) İstatistik analizleri ve etütleri yapmak, 

D) Düzenlenen istatistikleri, ekonomik ve 
sosyal konularda yapılan analiz ve etütleri ya
yınlamak, 

E) Her yıl, memleketin çeşitli alanlardaki 
durum ve faaliyetlerini kavrıyan ve özet tab
lolarını gösteren bir «İstatistik yıllığı» çıkar
mak, 

F) Sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda genel 
nüfus sayımı, sıonu (0) ile biten yıllarda genel 
tarım sayımı ve sonu (1) ile biten yıllarda ge
nel sanayi ve iş yerleri sayımı yapmak ve aiyrı-
ca Hükümet tarafından ihtiyaç görülen diğer 
konularda her çeşit sayım ve anketleri yürüt
mek, 

G) Genel sayım ve anketleri en kısa za
manda sonuçlandırmak ve yayınlamak, 

H) Kamu oyu araştırmaları yapan bilimsel 
kurumların çalışmalarına yardım etmek. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 63 e e k ) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN BENİMSEDİĞİ METİN 

MADDE 2. — C. Senatosunca değiştirilen 2 ncî madde aynen kabul edilmiştir. 

\ 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 63 e ek) 



Millet Meclisi Metni 

MADDE 19. — 3656 sayılı Kanunla bu ka
nunun eklerine bağlı (1) sayılı cetvellerin is
tatistik Umum Müdürlüğü kısmında yazılı kad
rolar çıkarılmış, yerine ilişik (1) sayılı cetvel
deki kadrolar eklenmiştir. 

03u kadrolardan Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanı, Devlet istatistik Enstitüsü Başkan 
yardımcıları, daire 'başkanları, daire başkan yar
dımcıları, istatistik uzmanları, istatistik uzman 
yardımcıları ve ihtisas şubesi müdürleri kadro
larına yapılacak tâyinler 3656 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesine tâbidir. 

Bu kadrolara aşağıdaki nitelikleri haiz 
olanlar 33 ncü madde gereğince hazırlanacak 
yönetmelik ile tesbit olunan esaslara göre tâ
yin edilirler. 

a) Yüksek öğrenimini tamamlamış olmak, 
b) [Bilimsel incelemelere yarıyacak diller

den birine ha'kkiyle vâkıf bulunmak, 
c) istatistik alanında tecrübe veya ilhtısası 

bulunmak, 
Bu kadrolardan Devlet istatistik Enstitüsü 

Başkanı, Devlet istatistik Enstitüsü Başkan 
yardımcıları, daire başkanları, daire başkan yar
dımcıları, istatistik uzmanları, istatistik uzman 
yardımcıları ile ihtisas şubesi müdürleri kadro
larını işgal edenlere, müktesep maaş derecele
rine bakılmaksızın ilişik (2) sayılı cetvelde ya
zılı miktarlarda tahsisat verilir. 

Hastalık sebebiyle görevi başına gelemiyenle-
re, bu yüzden görevlerine devam etmedikleri 
günlerin toplamı bir yılda altmış günü geçme
mek kaydı ile bu tahsisat ödenir. 

Tahsisatla ilgili diğer hususlarda 5017 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanır. 

MADDE 25. — Devtet istatistik Enstitüsü
nün, Devlet ve memleket ihtiyaçlarını en iyi 
bir şekilde karşılaması için yapılması lâzımge-
len çalışmalar konusunda, Danışma Kurulu va
zifesini görmek üzere en az iki yılda bir defa, 
Yüksek istatistik Şûrası toplanır. 

M. Meclisi . ( S. 

Cumhuriyet Senatosu Metni 

MADDE 19. — 3656 sayılı Kanunda bu ka
nunun eklerine ıbağlı (1) sayılı cetvellerin is
tatistik Umum Müdürlüğü kısmında yazılı 
kadrolar çıkarılmış, yerine ilişik (1) sayılı cet
veldeki kadrolar eklenmiştir. 

Bu 'kadrolardan Devlet istatistik Enstitüsü 
Başkanı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan 
Yardımcıları, Daire Başkanları, Daire Başkan 
yardımcıları, istatistik uzmanları, istatistik 
uzman yardımcıları ve ihtisas şubesi müdür
leri kadrolarına yapılacak tâyinler 3656 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesine tâbidir. 

Bu kadrolara aşağıdaki nitelikleri haiz 
olanlar 32 nci madde ıgereğince hazırlanacak 
yönetmelik ile tesbit olunan esaslara göre tâ
yin edilirler. 

a) Yüksek öğrenimini tamamlamış olmak, 
b) Bilimsel incelemelere yarıyacak diller

den birine hakkiyle vâkıf bulunmak, 
c) istatistik alanında tecrübe veya ihti

sası bulunmak. 
Bu kadrolardan Devlet İstatistik Enstitüsü 

Başkanı, Devlet istatistik Enstitüsü Başkan 
Yardımcıları, Daire Başkanları, Daire Başkan 
Yardımcıları, istatistik uzmanları, istatistik 
uzman yardımcıları ile ihtisas şubesi müdürleri 
kadrolarını işgal edenlere, müktesep maaş de
recelerine bakılmaksızın ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı miktarlarda tahsisat verilir. 

Bu kadrolara tâyin edilenlerden yıllı'k izin
lerini kullananlarla, yurt içi ve yurt dışına 
geçici bir görevle gönderilenler hariç, görev
leri başında bulunmıyanlara görevlerinden 
ayrı bulundukları sürece tahsisat verilmez. 

Hastalık sebebi ile görevi başına belemiyen-
ler, bu yüzden görevlerine devam etmedikle
ri günlerin toplamı bir yılda altmış günü geç
memek kaydı ile bu tahsisat ödenir. 

Tahsisatla ilgili diğer hususlarda 5017 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygula
nır. 

MADDE 25. — Devlet istatistik Enstitüsü
nün, Devlet ve memleket ihtiyaçlarını en iyi 
bir şekilde karşılaması için yapılması lâzım-
gelen çalışmalar konusunda, danışma kurulu 
vazifesini görmek üzere en az iki yılda bir de
fa, Yüksek istatistik Şûrası toplanır. 

Sayısı : 63 e eik) 
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Geçici Ko. 

MADDE 19. — C. Senatosunca değiştirilen 19 ncu madde aynen kaimi edilmiştir. 

MADDE 25. — C. Senatosunca değiştirilen 25 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. 3ayısı : 63 e ek) 



Millet Meclisi Metni 

Bu Şûraya, Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisince seçilecek 'beşer üye, (bakanlıklar ve 
Devlet Plânlama Teşkilâtı müsteşarları, Yüksek 
Muraka'be Heyeti Başkanı, Devlet İstatistik 
Enstitüsü Başkanı, Başkan yardımcıları ve daire 
başkanları, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı
nın seçeceği iki uzman, Devlet Plânlama Teşki
lâtı Daire başkanları, üniversite ve yüksek okul
ların istatistik, ve demografi öğretimi ile uğra
şan öğretim üyeleri, Türkiye Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 
Umumi Kâtibi ve bu Birliğin seçeceği üç üye, 
Ziraat Odaları Birliğinden seçilecek bir üye, 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri ve 
Başbakanlıkça istatistik işleri ile Siğili olmaları 
yönünden seçilecek ıon fiye katılır. 

MADDE 29. — 27 nci maddede yazılı yasak
lara aykırı hareket eden memur ve hizmetliler 
50 liradan 200 liraya kadar hafif para ve 15 
günden 2 aya kadar hafif para cezası ile ceza
landırılırlar. Tekerrürü halinde verilecek ceza, 
•evvelce verilen cezanın iki katından az olamaz 
ve (bu suretle doğan zarar ve ziyan ödettirilir. 

MADDE 30. — İstenilen bilgileri (belirli sü
re içinde veya doğru veya gerektiği şekilde, ge
çerli hir özrü olmaksızın vermiyen resmî veya 
özel sektöre dâhil şahıslarla, şirket veya kurum
ların müdür veya temsilcileri 50 liradan 200 li
raya kadar hafif para cezası ve bir haftadan 2 
aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır
lar. Tekerrürü halinde bu cezalar evvelce veri
lenlerin iki katından aşağı olamaz. 

MADDE 31. — Nüfus sayımlarında geçerli 
'bir özre dayanmaksızın sayım ve kontrol me
murluğu görevini yapmaktan kaçınanlara 50 li
radan 200 liraya kadar ve sayım işleri hakkın
da tesbit olunan esaslara aykırı hareket edenle
re veya sorulara cevap vermiyenlere veyahut 
bilerek gerçeğe aykırı cevap verenlere, 100 lira
dan 500 liraya kadar hafif para cezası hükmo-
lunur. 

Tarım sayımı ve anketlerindeki sorulara, 
'belli edilen süre içinde, geçerli bir özre dayan
maksızın cevap vermiyenlere veya bilerek ger-

M. Meclisi (S . 

Cumhuriyet Senatosu Metni 

Bu Şûraya, Bakanlıklar ve Devlet Plânla
ma Teşkilâtı müsteşarları, Yüksek Murakabe 
Heyeti Başkanı, Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Daire Baş
kanları, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanının 
seçeceği iki uzman, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Daire Başkanları, Üniversite ve yüksek okul
ların istatistik ve demografi öğretimi ile uğra
şan öğretim üyeleri, Türkiye ticaret odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 
Umumi Kâtibi ve bu Birliğin seçeceği üç üye, 
Ziraat Odaları Birliğinden seçilecek bir üye, 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri ve 
Başbakanlıkça istatistik işleri ile ilgili olmaları 
yönünden seçilecek on üye katılır. 

MADDE 2'9. — 27 nci maddede yazılı ya
saklara aykırı hareket eden memur ve hizmetli
ler onbeş günden iki aya kadar hafif hapis ce
zası ve elli liradan iki yüz liraya kadar hafif 
para cezası ile cezalandırılır. Tekerrürü halin
de verilecek ceza evvelce verilen cezanın iki ka
tından az olamaz. Her iki halde de doğan zarar 
ve ziyan öd ettirilir. 

MADDE 30. — İstenilen Ibilgileri belirli Sü
re içinde veya doğru olarak veya gerektiği 
şekilde, geçerli bir özrü olmaksızın vermiyen 
resmî veya özel sektöre dâhil şahıslarla, şirket 
veya kurumların müdür veya temsilcileri bir 
haftadan iki aya kadar hafif hapis cezası ve 
iki yüz liraya kadar hafif para cezası ile ceza
landırırlar. Tekerrürü halinde bu cezalar ev
velce verilenlerin iki katından aşağı olamaz. 

MADDE 31. —• Nüfus sayımlarında geçerli 
bir özre dayanmaksızın sayım ve kontrol me
murluğu görevini yapmaktan kaçınanlara elli 
liradan iki yüz liraya kadar ve sayım işleri hak
kında tesbit olunan esaslara aykırı hareket -i 

edenlere veya sorulara cevap vermiyenlere ve
yahut bilerek gerçeğe aykırı cevap verenlere 
yüz liradan beş yüz liraya kadar hafif para ce
zası hükmolunur. 

Tarım sayımı ve anketlerindeki sorulara, 
belli edilen süre içinde, geçerli bir özre dayan
maksızın cevap vermiyenlere veya bilerek ger-

Sayısı : 63 e ek) 
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Geçici Ko. 

MADDE 29. — C. Senatosunca değiştirilen 29 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — C. Senatosunca değiştirilen 30 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — C. Senatosunca değiştirilen 31 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 63 e eik) 



Millet Meclisi Metni 

çeğe aykırı cevap verenlere, 150 liradan 500 li
raya kadar hafif para cezası hükmolunur. 

Sanayi ve iş yerleri sayım ve anketleri ile, 
diğer her çeşit sayım ve anketlerdeki sorulara, 
belli edilen süre içinde, geçerli bir özre dayan
maksızın cevap vermiyen veyahut bilerek ger
çeğe aykırı cevap veren gerçek ve tüzel kişile
re, 250 liradan 1 000 liraya kadar hafif para 
cezası ve bu gerçek veya tüzel kişilerin işlem
lerini fiilen yöneten sorumlu müdür veya me
murlarına bir haftadan 2 aya kadar hafif hapis 
cezası verilir. Tekerrürü halinde verilecek ceza 
evvelce verilenlerin iki katından aşağı olamaz 
ve 29, 30 ve bu maddede cezaları tâyin edilmiş 
olan suçlara ait dâvalar sulh ceza mahkemele
rinde görülür. 

Tüzel kişiler hakkında verilecek para ceza
lan, Âmme Alacaklarının Tahsil ve Usulü hak
kındaki Kanun hükümleri uyarınca talhsil olu
nur. 

Genel sayımlar ile diğer sayımlar ve anket
lerde görevlendirilmek üzere yetiştirme kursla
rına katılan kimseler, görevlerini geçerli bir öz
re dayanmaksızın yapmaktan kaçındıkları tak
dirde, yetiştirilmeleri için yapılan giderler ken
dilerine ödettirilir. 

MADDE 33. — 1 Şubat 1930 tarih ve 1554 
sayılı istatistik Umum Müdürlüğünün salâhiyet 
ve vazifeleri hakkında Kanun, 

20 Mayıs 1933 tarih ve 2203 sayılı İstatistik 
Umum Müdürlüğünün Teşkilâtı hakkında Ka
nun, 

15 Mayıs 1939 tarih ve 3604 sayılı İstatistik 
Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 2203 
sayılı Kanuna bağlı (B) cetvelinde bâzı tadilât 
yapılması hakkında Kanun, 

23 Mart 1950 tarih ve 5622 sayılı Sayımlar 
Kanunu, 

23 Mart 1950 tarih ve 5629 sayılı, 1554 sayı
lı Kanuna iki madde eklenmesi hakkında Kanun 
ve 15 Nisan 1955 tarih ve 6534 sayılı, 5622 sayılı 
Sayımlar Kanununun 1, 10, 11 nci maddelerinin 
tadili hakkındaki Kanun ile, 

Diğer kanunlarda mevcut bu kanuna aykırı 
hükümler mülgadır. 

Cumhuriyet Senatosu Metni 

çeğe aykırı cevap verenlere, yüzelli liradan beş-
yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. 

Sanayi ve iş yerleri sayım ve anketleri ile, 
diğer her çeşit sayım ve anketlerdeki sorulara, 
belli edilen süre içinde, geçerli bir özre dayan
maksızın cevap vermiyen veyahut bilerek ger
çeğe aykırı cevap veren gerçek ve tüzel kişilere, 
iki yüz elli liradan bin liraya kadar hafif para 
cezası ve bu gerçek veya tüzel kişilerin işlem
lerini fiilen yöneten sorumlu müdür veya me
murlarına bir haftadan iki aya kadar hafif ha
pis cezası verilir. Tekerrürü halinde verilecek 
ceza evvelce verilenlerin iki katından aşağı ola
maz. 29 ve 30 ncu maddelerle bu maddede ceza
ları belirtilmiş olan suçlara ait dâvalar sulh 
ceza mahkemelerinde görülür. 

Tüzel kişiler hakkında verilecek para ceza
ları, Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hak
kındaki Kanun hükümleri uyarınca tahsil olu
nur. 

Genel sayımlar ile diğer sayımlar ve anket
lerde görevlendirilmek üzere yetiştirme kursla
rına katılan kimseler, görevlerini geçerli bir 
özre dayanmaksızın yapmaktan kaçındıkları 
takdirde yetiştirilmeleri için yapılan giderler 
kendilerine ödettirilir. 

MADDE 33. — 1 Şubat 1930 tarihli ve 1554 
sayılı istatistik Umum Müdürlüğünün salâhiyet 
ve vazifeleri hakkında Kanun, 

20 Mayıs 1933 tarihli ve 2203 sayılı istatis
tik Umum Müdürlüğünün teşkilâtı hakkında Ka
nun, 

15 Mayıs 1939 tarihli ve 3604 sayılı İstatis
tik Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 2203 
sayılı Kanuna bağlı (B) cetvelinden bâzı tadi
lât yapılması hakkında Kanun, 

23 Mart 1950 tarihli ve 5622 sayılı Sayımlar 
Kanunu, 

23 Mart 1950 tarihli ve 5629 sayılı, 1554 sa
yılı Kanuna iki madde eklenmesi hakkında, Ka
nun ve 15 Nisan 1955 tarihli ve 6534 sayılı, 5622 
sayılı Sayımlar Kanununun 1, 10, 11 nci madde
lerinin tadili hakkındaki Kanun ile, 

23 . 2 . 1961 tarih ve 248 sayılı Kanun ile 
9 . 8 . 1961 tarih ve 345 sayılı Kanun hükümle
ri saklı olmak üzere diğer kanunların bu kanu
na aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 63 e efe) 
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MADDE 33. — C. Senatosunca değiştirilen -33 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 63 e ek) 



— 10 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte İstatistik Genel Müdürlüğü me
murlarından bu kanunda sayılı kadroları veya 
muadilini işgal edenler, yeni tâyinler yapılınca
ya kadar, bu kadrolarda çalışmaya devam eder
ler. 

İstatistik Genel Müdürlüğünde halen çalı
şanlardan 19 ncu maddedeki nitelikleri haiz bu
lunanlarla; bu niteliklerin hepsini haiz bulun-
masalar bile halen tecrübe, hizmet ve ihtisasla
rından fiilm istifade edilmekte olanlar 20 nci 
maddede tâyinleri 3656 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine tâbi olduğu yazılan kadrolara tâyin 
edilebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — İstatistik Genel Mü
dürlüğünde Bütçe Kanununa bağlı (D) cetveli 
kadrolarında halen istihdam edilenlerden, Dev-
îl-et İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca maaşlı 
memuriyet kadrolarına geçirilmeleri uygun gö
rülenlere 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
hükmü gereğince girebilecekleri dereceye bu 
kadrolarda geçen hizmet sürelerinin her üç yı
lı için bir derece ilâve edilmek suretiyle bulu
nacak derece maaşı verilebilir. 

Ancak, bu gibilere verilecek maaş, tâyin edi
lecekleri memuriyetin kadro maaşını geçemiye-
ceği gib| halen (D) cetvelinde almakta oldukla
rı ücretten de fazla olamaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kamua ile kadro
ları kaldırılanlardan kanunun meriyete girdiği 
tarihte geçici görev, hastalık, izin gibi kanuni 
sebeplerle vazifesi başında bulunmıyanlar, Ens-

Oumhuriyet Senatosu Metni 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte İstatistik Genel Müdürlü
ğünde çalışan memurlar, kazanılmış haklan sak
lı tutulmak kaydı ile bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetveldeki kadrolara yeniden tâyin edilirler. 

Yeni tâyinler yapılıncaya kadar, bu memur
ların almakta oldukları aylıklarının ödenmesine 
devam olunur. Yeni tâyinler yapıldığı tarihte 
geçici görev, izin ve hastalık gibi kanuni sebep
lerle görevi başında bulunmıyanlardan işe baş
lama kaydı aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte, İstatistik Genel Müdürlü
ğünde çalışan memur ve hizmetlilerden : 

19 ncu maddedeki nitelikleri haiz bulunan
lar bu maddede tâyinleri 3656 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesine tâbi olduğu belirtilen kadro
lara tâyin edilebilirler. 

19 ncu maddedeki nitelikleri haiz bulunma-
salar dahi, halen tecrübe, hizmet ve ihtisasla
rından fiilen istifade edilmekte olanların mez
kûr kadrolardan ancak ihtisas şube müdürlüğü 
kadrolarına tâyinleri caizdir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — İstatistik Genel Mü
dürlüğünde Bütçe Kanununa bağlı (D) cetveli 
kadrolarında halen istihdam edilenlerden, Dev
let İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca maaşlı 
memuriyet kadrolarına geçirilmeleri uygun gö
rülenlere, 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
hükmü gereğince girebilecekleri dereceye bu 
kadrolarda geçen hizmet sürelerinin her üç yılı 
için bir derece ilâv.e edilmek suretiyle buluna
cak derece maaşı verilebilir. 

Ancak, bu gibilere verilecek maaş, tâyin edi
lecekleri memuriyetin kadro maaşına geçemiye-
ceği gibi, halen (D) cetvelinde almakta olduk-
lan ücretten de fazla olamaz. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 63 e ok) 
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ÖEÇÎOÎ MADDE 1. ~~ 0. Senatosunca değiştirilen geçici 1 nci madde aynen kafotü edilmiştir. 

a 

G-EÇÎCÎ MADDE 2, — O, Senatosunca değiştirilen geçici 2 nci medde aynen ka/bnl edilmiştir, 

* 

GEÇİCİ MADDE 3, — 0. Senatosunca değiştirilen geçici â nctt madde aynen tealbul edilmiştir, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 63 e a k ) 



Millet Meclisi Metni Cumhuriyet Senatosu Metni 

ti<tü teşkilâtında maaşlı göreve tâyin olunduk-
üan takdirde kadro ve memuriyet unvanları de
ğişse dahi, işe baklama kaydı aranmaksızın al
maları gereken maaşlarının ödenmesine devanı 
olunur. 

Kanunun meriyete girdiği tarihte memur 
bulunanlardan, kadro, maaş ve unvanları de
ğiştirilmemiş olanların yeniden tâyinine lüzum 
olmayıp, yukarki fıkra hükümleri tatbik olu
nur. (Eski memurluk unvanlarının karşılığı bu
lunan kelimelerle ifadesi, kadro unvanında de
ğişiklik sayılmaz.) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun gereğince 
verilecek tahsisat 1962 bütçe yılı zarfında is
tatistik Genel Müdürlüğü Merkez memurları ma
aşı ve hizmetliler ücreti tertibinden ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun gereğince 
verilecek aylık ye tahsisat 1962 bütçe yılı zar
fında- İstatistik Genel Müdürlüğü merkez me
murları maaşı ve hizmetliler ücreti tertibinden 
ödenir. Bu kanunun 13 ncü maddesi gereğince 
yapılacak ödemeler için 1962 Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin İstatistik Genel Mü
dürlüğü kısmındaki 417 nci bölüm uygulanır. 

M. Meclisi •(&. Sayısı : 63 e-efe ) 
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Geçici Ko. 

&#<#<# MADûOB 4. — C. Senatosunca değiştirilen geçici 4 ncü madde aynen kabul ectiltniştii1. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 63 e ek) 



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

5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve eğitim Kanununun 
29 . 5 . 1961 tarihli ve 308 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 5 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayın

dırlık ve Bütçe komisyonları raporları (1 /176) 

T. C. 
Başbakanlık 4.4.1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1720/1088 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitim (Bakanlığınca 'hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 27 . 3 .1962 tarihinde kararlaştırılan «5 .1 .1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve 
eğitim Kanununun 29 . 5 .1961 tarihli ve 308 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 5 nci madde
sinin tadili hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte: ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

GEREKÇE 

Bugünkü okul ihtiyacı karşısında, 222 sayılı İlköğretim ve eğitim Kanununa bağlı 10 yıllık 
plânla tesbit edilen okul yapım ve donatım işlerinin yılları içerisinde tahakkuk ettirilerek is
tifadeye arz edilmeleri bir zarurettir. 

Bu maksatla, öteden beri mahallî bir hizmet olan okul yapım ve donatım işlerinin vatandaş
larla işbirliği yapmak, % 90 ı köylerde yapılacak olan bu okullar için, köylü vatandaşlar tarafın
dan temin edilen taş, kum, çakıl, hattâ kireç ve tuğla gibi iptidai yapı malzemesinden de fay
dalanmak suretiyle okul inşaatını ucuza mal etmek ve bu yolda daha çok sayıda okul yapma im
kânını elde etmek, gelecek için vatandaşların ilgisini sağlamak, memleket menfaatini gerektiren 
bir olay olarak görülmektedir. 

Ne miktarda malzemenin ve insan gücünün köylü vatandaşlardan temin edilebileceğini bida-
yeten kesin olarak tesbit etmeye imkân yoktur. Böyle olunca şartnamede bu imkânları katî mik
tarlar üzerinden belirterek ona göre fiyat teklifi istemek kabil olamıyacağmdan, mevcut mevzuat 
dairesinde eksiltmeye konulamıyacaktır. 

2490 sayılı Kanuna göre, bu inşaatın tipi, evsafı, şartları, müddeti idarece şartnamesinde be
lirtilmek, plân ve projeleri şartnameye bağlanmak, malzeme evsaf ve cinsi önceden teöbit ve tas
rih edilmek, gazetelerde ilân edilerek eksiltmeye konmak, neticede en ucuz fiyat teklif edene ihale 
edilerek yaptırmak icabetmektedir. 

Halbuki, en ucuz fiyat teklif etmeye mukabil uzun müddet işi sürüncemede bırakıp idareyi 
sonu gelmiyen ihtilâflarla bizar eden mütaahhitlerle karşı karşıya gelmekten kurtulmak, işi en 
mükemmel bir şekilde, süratle ve behemehal taah hüdettiği müddetler içerisinde bitirebilecek mü-
taahhitlere vermek zaruri görülmektedir. 

158 
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Diğer taraftan idarece dahi bilinemiyen yfcni buluşlardan, imkânlardan, ucuz malzeme tiple

rinden faydalanmak ve böylece inşaatı çok daha ucuza mal etmekle beraber yeni buluşlara göre 
yapı endüstrisinin tekâmülünü sağlamak bakımından mukabil tekliflere imkân veren şartnameler 
hazırlamak ieabetmekte, teklifleri değerlendirirken mukabil şartları da göz önünde tutarak en uy
gununu tercih imkânını idareye bahşetmek gerekmektedir. 

Bu sebeple, 1961 yılı için meriyete konmuş bulunan ve İlköğretim Kanununun geçici 5 nci 
maddesini değiştiren 308 sayılı Kanunun gelecek yıllara da (1962 - 1971) teşmili faydalı mütalâa 
edilmektedir. 

Bu itibarla, 1050 ve 2490 sayılı kanunların avans teminatiyle katı teminat hükümleri mah
fuz kalmak kaydı ile diğer hükümleri uygulanmaksızın emaneten, mahdut eksiltme suretiyle veya 
birden fazla firmalar arasında pazarlık yapılmak suretiyle inşaat işlerinin yürütülmesi zaruri 
görülmüş ve bu maksatla hazırlanan kanun tasa 'isi ilişik olarak sunulmuştur. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Mîllî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/176 
Karar No. : 12 

13 . 4 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale edilen «'5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğ
retim ve eğitim Kanununun 29 . 5 . 1961 tarihlive 308 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 5 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun tasarısı» Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müza
kere olundu. 

Tasarının gerekçesindeki fikirler komisyonumuzca da uygun görülerek, metnin aynen kabul 
edilmesine karar verilmiştir. 

Bayındırlık Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek (Başkanlığa arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
İstanbul 

T. Demiray 

Artvin 
S. Eminağaoğlu 

Çanakkale 
Ahmet Nihat Akay 
İmzada bulunamadı. 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

İmzada bulunamadı, 

Sözcü 
Sakarya 

B. Akdağ 

Aydın 
M. Gedik 

Denizli 
R. Şenel 

Nevşehir 
A. B. Numanoğlu 

Kâtip 
Ordu 

Ş. Pehlivanoğlu 

Aydın 
Mustafa Şükrü Koç 
İmzada bulunamadı. 

Erzurum 
C. Dursunoğlu 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

İmzada bulunamadı. 

Tunceli 
Fethi Ülkü 

İmzada bulunamadı. 

Ağrı 
R. Polat 

Bingöl 
M. S. Aydar 

Muhalifim, şerhimi sonra
dan iletirim. Söz hakkım 

mahfuzdur. 
Giresun 

N. Eritmen 

Tunceli 
V. Ktşoğlu 
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Bayındırlık Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bayındırlık Komisyonu 

Karar No : 1/176 
Esas No : 3 

7 . 5 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 29 . 5 . 1961 tarihli ve 308 
sayılı Kanunla değiştirilen geçici 5 nci maddesinin tadili hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık
lar temsilcilerinin de iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Tasarının gerekçesinde de tafsilen izah edildiği gibi 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununa 
bağlı on yıllık plânla tesbit edilen okul yapımı işlerinin zamanında bitirilmesi ve programın ak
samadan yapılmasını temin maksadiyle geçici 5 nci maddesi 308 sayılı Kanunla 1961 malî yılında 
girişilecek taahhütler için 2490 sayılı Kanunun dışına çıkmış idi, 1961 malî yılı içinde Ibu tatbikat 
müspet netice verdiğinden bu işin on yıllık plânın devammca girişilecek taahhüt işlerinin emane
ten, mahdut eksiltme suretiyle veya birden fazla firmalar arasında pazarlıkla yaptırılması komis
yonumuzca da yerinde görülerek kanun tasarısı aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Bayındırlık Komisyonu 

Başkanı ve bu rapor 
Sözcüsü Kâtip 

Aydın Konya Diyarbakır Niğde 
M. Yavaş K. Ataman A. Aral O. Tüzün 

Siirt 
0. Aydın 

İmzada bulunamadı 

Urfa 
K. Badilh 

Bütçe Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 

Esas No: 1/176 
Karar No: 39 

U.S. 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 27 .3 .1962 
tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 4 . 4 . 1962 tarihli ve 71 -1720/1088 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen 5 . 1 . 1961 tarihli ve 22 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 29 . 5 . 1961 tarihli 
ve 308 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 5 nci maddesinin tadili hakkındaki kanun tasarısı ve ko
misyon raporları Komisyonumuza havale edilmiş olmakla Millî Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanlığı 
temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

222 sayılı Kanun gereğince 1971 yılma kadar ikmal edilmesi gereken okul binaları ve müştemi
lâtının bu müddet zarfında tamamlanması için Bakanlığın serbestçe çalışması ve mümkün olan yar
dımlardan istifade etmesini temin maksadiyle tasarı sevk edilmiş bulunmaktadır. 

308 sayılı Kanunla verilen yetki dâhilinde çalışmaların iyi sonuç verdiği de verilen izahattan 
anlaşılmış olduğundan tasarının sevkı yerinde görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
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işin önemine ve müstaceliyetine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve G-enel Kurulun tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

ö. 

Başkan 
Eâzığ 
F. Sanaç 

N. 

Artvin 
S. O. Avcı 

izmir 
Mirkelâmoğlu 
Sakarya 
•N. Bayar 

Sözcü Kâtip 
Ankara Balıkesir 
/. Seçkin Bütün Devlet alını satımlarında 2490 sayılı Kanu

nun tatbiki zaruridir. Bu kanun ile istisna yapıl
makta olup senede asgari 150 milyon liranın 2490 
S. K. nun hükümleri dışında harcamanın bütçe ni
zamına aykırı düşeceği ve türlü kötü kullanmala
ra sebebiyet vereceği cihetle kanuna muhalifim. 

C. Bilgehan 
Aydım (Balıkesir (Bilecik 
/ . Sezgin F. Islimyeli Ş. Bmay 
Konya Maraş Ordu 

C. Yılmaz E. Kaplan A. H. Onat 
ıSinop Trabzon Yozgat 

i¥. Alicanoğlu A. S. Ağanoğdu C. Sungur 

HÜKÜM ETİN TEKLİF I 

5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 29 . 5 . 1961 tarihli ve 308 
sayılı Kanunla değiştirilen geçici 5 nci madde

sinin tadili hakkında kanun tasalısı 

MADDE 1. — 222 sayılı Kanunun 308 sayılı 
Kanunla değiştirilen geçici 5 nci maddesi aşağı
daki şekilde tadil edilmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 5. — 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanunu hükümleri gereğince; 1971 yı
lına kadar yapılacak ilkokul binaları ve tesisleri 
ile öğretmen evleri inşaatı, bunlara lüzumlu ya
pı aksamının imal ettirilmesi, her türlü malze
menin alımı, nakil ve depolama işleri için girişi
lecek taahhütler muvakkat ve kati teminat hü
kümleri mahfuz kalmak şartiyle 2490 sayılı Ka
nunun diğer hükümleri uygulanmamak, 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 nci 
maddesindeki % 20 nisbeti % 30 olarak uygu
lanmak şartiyle emaneten, mahdut eksiltme su
retiyle veya birden fazla firmalar arasında pazar
lıkla gerçekleştirilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 27 . 3 . 1962 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Başbakan Yardımcısı 
/ . İnönü A. Eyidoğan 

Devlet Bakanı ve 
Dışişleri B. V. 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Adlalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Maliye Bakanı 
$. înan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

S. Seren 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Basın-Yayın ve Turizm 
Bakanı 

K. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Doğan 

Devlet Bakanı 
N. Su 

Millî Savunma Bakanı 
/ . Sancar 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Ticaret Bakanı 
t. Gürsan 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

Ş. Buladoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

imar ve iskân Bakanı 
M. Güven 
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