
D Ö N E M : 1 C İ L T : 6 TOPLANTI : 1 

MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

• m t 

Î7 .9 . 1962 Pazartesi 

Yüz Onyedinci Birleşim 

İçindekiler 
Sayfa 

518:520 
520 
521 

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

rula sunuşları 521 
1. — Niğde Milletvekili Huhi Soyer'-

in, Orta - Anadolu'nun devam eden ku
raklığı ve bu hususta alınması gerekli ted
birler hakkında gündem dışı demeci 521:523 

2. — İğdır Kaymakamlığı ve Belediye 
Başkanlığının, İğdır'ın uğradığı deprem 
felâketti dolayısdyle gösterilen (alâkadan 
dollayı İğdırlıların Millet Meclisine imıin-
net ve şükranlarını bildiren telgrafı 523 

3. .— Sanayii Bakanı Fethi Çelikbaş'm, 
Ma/den Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısının Geçici bir Komisyonda ıgörüşül-
ımesine dair önergesi (4/95) 523 

4. — Devlet Balkanı Hıfzı Oğuz Bek-
ata'nın, Âımme hükmi şahısları veya mües
seseleri tarafından fiilen âmme Ihizmetle-
riinıe tahsis edilmiş gayrimenikuller hakkın-
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daıki Kanunun 4 noü maddesine bir fıkra 
eklenmesıme dair kanun tasarısının geçici 
bir komisyonda (görüşülmesine dair öner
gesi (1/286, 4/96) 523 

5. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kuru
lu Kanunu gereğince Kurula üye seçimi 524 

5. — Görüşülen işler 524 
1. ,— Devlelt Su İşleri Umum Müdürlü

ğünün 1956 bütçe yılı Hesabı Kaltîsıiine 
ailt ve ek multa'bakat beyannamelerinin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
releri ile Devlet Su işleri Umumi Müdür
lüğünün 1956 mıaılî yılı Hesabı Katı (kanu
nu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/118, 3/109, 1/55) 524,550:553 

2. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlü
ğü 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı Itezkeresi ale Devlet 
Su İşleri Umum Müdürlüğünün 1957 ımialî 
yul'ı Hesabı Katî Ikanunu 'tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/129, 1/64) 524,554: 

557 
3. — Muvazenei Ulmumiyeye dâhil da

irelerin 1957 malî yilı Hesabı Katisine aüt 



Sayfa 
umıumi mutabakat beyannamesinin sunul
duğunla dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile 1957 malî yılı Hesabı Katî kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/138, 1/62) 524,558:561 

6. — Sorular ve cevaplar 524 
1. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-

doğdu'nun, Emekli «Sandığı ve işçi Sigor
taları Kurumu ile benzeri kurumların ya
tı rım ilan tim istihsali artırıcı sahalara yö-
11eltilıı ı esinin düşünülüp düşünülm ediğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/303) 524 

2. — Antalya MlleltveıkiM İhsan Ata-
öv'ün, Basın lılân Kurumu Kararnamesi-
niıı yürürlüğe girdiği günden bugüne ka
ili ar Isıtanbml, İzimir, Ankara ve Anadolu 
y-n/.etelerine verilen ilân bedellerinim mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/314) 524 

3. Es'kişehıir Milletvekili Aziz Zey-
timoğlu'nun. Eskişehir'de Hasırcı Çiftliği 
mesire ımahallinde 1 . T) . 1962 tarihlinde 
öğrenciler ve Öğretmenler arasınldıa vu'ku-
bullan olayın n asili. cereyan ettiğine dair 
içişleri ve Millî Eğitim Babanlarından mz-
lii soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
Şevket Raşit Hıatipoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/320) 524:527 

4. —- Eşik iş enir Milletvekili Aziz Zey-
1 inoğlu'nun, Eskişelhir'de 5 . 5 . 1962 tari
hinde yapıdan un aç sonunda sivil ve askerî 
öğrenciler arasında çıikarı olaylara ve ga
zetecilerin görevlerine müdahale olunup 
olunmadığına dair Millî Savunma, İçişleri 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü soru 
önergesi ve Millî Savunma Balkanı ilhamı 
Sancar ile Mildî Eğitim Bakanı Şevket Ba
sit Hatip oğlu'nun sözlü cevapları (6/321) 527: 

529 
5. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'

un, 27 Mayıs 1960 inkılâbı dolayısiyle ve 
akabinde PTT mamurlarına, mesai yapma
ları halinde, fazla mesai ücreti verileceği 
hakkında teşkilâtla 'bir emir verilip veril
mediğine dair ısoru önergesi Ve Ulaştırma 
Bakanı Rıfat Öçtem'in sözlü cevalbı (6/344) 527: 

532 
6. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'

un, 1950 yılından evvel PTT idaresinle in-

8ay*» 
tiısabaden ve em'ekli aidatı kesilmiş 'bulu
nan personel adedine dair Ulaştıranla Ba
kanından sözlü sorusu (6/345). 532:533 

7. — Zonguldak Milletvekili Sadık Te
kin Müftü oğlu'nun, 1962 yılı bütçesiyle 
bina ve yol inşaat ve tamiratı için ne mik
tar ödenek ayrıldığıma ve 3.8.1962 tarfrhi-
ıı'e kadar ne miktarının ihale edildiğine ve 
büyük ihalelerin yapılmamış 'olması sebe
bine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/355) 533 

8. — Eklime Milletvekili Fahir Giritli -
oğlu'nun, yüksek tahsil veren Amerikan 
Robert Kolejin hukuki durumuna dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/359) 533 

9. — Mardin Milletvekili Mehmet Alî 
Arıkan'ın, Midyat ve Ömerli'ye- bağlı köy
lerde vatandaşların jandarmalar tarafın
dan işkenceye tâbi tutuIduMarmın ve mal
larının yağma edildiğinin doğru olup ol
madığına dair içişleri Bakanından Sözlü 
sorusu (6/360) 533 

10. — Diyarbakır Milletvekili Recai Is
ken deroğlu'nun, Anayasa hükümlerime ^ö-
re suç tteş'kil elden sağcı ve ırkçı yaym kar
şısında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sonısu (6/362) 533:534 

11. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
li'oğlu'nun, 1961 yılında açılan Keşan Dev
let Hastanesi doktor, hemşire ve hastaba
kıcı noksanlarının giderilm'esi hususun
da ne tedbir düşünüldüğüne dair soru 
önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yıardım B'a-
kanı Yusuf Azizoğlu'nun söz'lü cevabı 
(6/363) 534:538 

12. — Erzurum Milletvekili CeVat ön-
deı-'in, jandarmanın salâhiyeti 'dışına çı
karak sebe'bolduğu olay bulunup bulun
madığına ve jandarma ve polis teşkilâtının 
ıslahı hakkında ne düşünüldüğüne dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/364) 538 

i:î. - - Erzurum Milletvekili Cevat ön-
der'iıı, 'bu yıl içerisinde, Doğu - Anadolu'
da ne kadar şekavet hâdisesi 'olduğuna Ve 
şıeka velin 'bastın İm ası için uzun ve kısa 
vadeli ne gibi tedbirler alındığına dair iç
işleri Bakanından süzdü sonısu (6/365) 538 
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14. — Zonguldak Milletvekili Kenan 

Esengin'in,- çeşitli. yönlerden Mislnıar edi
len Eminsu konusu hakkında neler düşü
nüldüğün o dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/367) 538 

15. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve ci
varı illerde benüz yakalanamamış fcu'hm'an 
gıyabi mevkufların adedine ve bunların 
yakalanmaları için özel surette tedbir alı
nıp alınmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/368) 538 

16. — Mardin Milletvekili Esat Kemal 
Aybar'm, "kaçakçılığın meni ve takibi mak-
sadiyle istimlâkine karar verilen Güney -
Doğu'daki arazilerin istimlâkinden vazgeç
me yoluna ığidîlip gidilmiyeceğine dair 
İçişleri Bakanından sözllü sorusu (6/369) 538 

17. — Kastamonu Milletvekili Osman 
Oktay'ın, Kastamonu'nun Araç ilçesine 
bağlı Mergüze bucağı jandarma karako
lunda Cemal Katırcı ve arkadaşlarına ka
nunsuz işi dm yapıldığının doğru olup ol
madığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/370) 538 

18. — Kastamonu Milletvekili Osman 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp 
«Sonradan durdurulan soğuk bava deposu
nun ikmalinden vazgeçildiğinin doğru 
olup olmadığına dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/371) 538 

19. — Kırşehir Milletvekili Halil öz-
men'in, Kırşehir ve civarında vukubulan 
kum fırtınasından zarar görenlere tohum
luk buğday yardımı ile borçlarının tecili 
hususunda no düşünüldüğüne dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/372) 538 
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masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi Ve Millî Eğitim Bakanı Şev
ket Raşit Hatipoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/374) 543:547 

22. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, Almanya'nın Mülheim kasabasın
da ber yılın 21 Şubatında tertibedilen Türk 
Haftası adındaki festivale 1963 yılında iş
tirak edilmek üzere bir teşebbüs ve hazır
lık yapılıp yapılmadığına dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/375) 547 

23. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğ-
lu'nun, Karadeniz mıntakasmda bu yaz 
vukubulan kuraklık sebebiyle büyük bir 
ekmeklik hububat sıkıntısı olması ihtima
line karşı bir tedbir alınıp alınmadığına 
dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu (6/376) '547,548 

24. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydm-
çer'in, incir ziraatinin bekâsının temini ve 
incir müstaihsılınrn 'himaye edilmesi mak-
sadiyle bir tedbir düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/377) 548 

25. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, süyasi hükümlülerden hastalıkları 
sebebiyle kimlerin tahliye edilmiş oldu
ğunla ve daha kaç hasta mahkûm bulunup 
tahliyeleri için ne düşünüldüğüne dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/378) 548 

26. — Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıloğlu'nun, Türkiye VIeki Nur-
culiuk meselesinin mahiyetine ve Risaleü 
Nur Külliyatı adiyle yayınlanan eserlerin 
yasak edilip edilmediğine dalir Adalet ve 
İçişleri Bakanlarımdan sözlü sorusu 
(6/379) 548 

27. — Konya Milletvekilli Rüştü özal '-
ın, idrak edilen tarım mabsulünün tahmin 
edilen miktara uygun olup olmadığına ve 
tesbit olunan tohumluk miktarının ihtiya
ca kâfi gelip ge'lmiyeceğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/380) 548 

28. — Ankara Milletvekili Ahmet Üs
tün'ün, bu yıl ihtiyaca yeteri kadar zirai 
gübre temin edillip edilmediğime dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/381) 548 

20. — Çorum Milletvekili Faruk Küre-
li'nin, Kızîlurmakın Corum ili hudutları 
dâhilinde kalan kısmında bugüne kadar 
kaç regülâtör kurulduğuna ve balen kaç 
müracaat bulunduğuna dair soru önerge
si ve Bayındırlık Bakanı tlyas Seçkin'in 
sözlü cevabı (6/373) 538 :'543 

21. — Corum Milletvekili Faruk Küre-
li'nin, Çorum Lisesinde noksan bulunan 
öğretmenliklere ve Fen kolunun kapatıl-
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29. — Ankara Milletvekili Ahmet Üs

tün'ün, muhtaç çiftçiye ne miktar tohum-
Ihık buğday yardımı yapılacağına ve bu
nun vaktinde verilmesli için ne gibi teldbir 
alındığına dair Tarıım Bakanından sözlü 
sorusu (-6/382) 548 

30. — istanbul Milletvekili Coşkun 
Kırca'nm, Milletlerarası Yapı işçileri Sen
dikası temsilcisinin ikamet izninin ne se
beple uzatılmadığına dair içişleri ve Ça
kışma Bakanlarından s M ü sorusu (6/383) -548 

31. — Kastamonu Milletvekili IsmaiH 
Hakkı Yılanlıoğlu'nun, bu dönemde liseyi 
bitirip de üniversite ve yüksek okullara 
giremiyen öğrenci adedine ve bunlar hak
kında ne düşünüldüğüne dair MillÖ Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/384) 548 

32. — Çanakkale Milletvekili Refet 

1. — GEÇEN TUT 

Saffet Eminağaoğlu, Artvin'de vukubuOan 
sel felâketinin tmucilb olduğu hasarlar hakkında 
âcil yardım talebini de ihtiva eden gündem dışı 
demeçte bulundu. 

Çankırı Milletvekili Kâzım arar, İğdır yer 
sarsıntısını yerinde incelemek üzere güden Mil
let Partisi Kurulu adına, yapılan yardımların 
yetersizliği düşüncesini de ifade suretiyle de
meçte (bulundu. 

Vazife ille yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı ve Başbakan yardımcılsı Ekrem Alican'a 
Devlet Bakanı ve Başbalkan yardKmeısi) Hasan 
Dinçer'in Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er
klin '>e DevleJt Balkanı ve Başbalkan Yardımcısı 
Turhan Feyzioğlu'nun ve Maliye (Balkanı Feric 
Melen'e de Gümrük ve Tekel Balkanı Orhan 
özfcrak'm, dönüşlerine kadar vekillik eltımeleri-
nün, Başbakanın 'teklifi üzerine, muvafık gö-

, riilmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi okunfduı bilgi edinildi. ; 

i ran 'da vukuibulan yersarsmtıısı dolayısiyle 
Mfflet MeclMnin hissiyatına cevap veren Iran 
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Sezgin'dn, Biga ilçesinde 3 . 7 . 1962 tari
hinde vukubulan sel felâketinin sebebol-
duğu hasarlara dair sözlü soru önergesi, 
Bayındırlık, imar ve iskân, Tanım ve Ti
caret Bakanlarından sözlü sorusu (6/385) 548 

33. — istanbul Milletvekii Reşit Ül
ker'ün, üniversite ve yüksek okullara gd-
remiyenlar için ne gibi tedbirler alındı
ğına ve gece üniversitesi ile gece yükstek 
okulları açılması hahfkında ne gibi çalış
malar olduğuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/386)' 548 

34. —• izmir Milletvekili Arif Ertun-
ga'mn, zeytin yağının dahilî piyasada de
ğer fiyatla satılması ve ihracı hususunda 
ne gibi bir tedblir alınması düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorumu 
(6/387) 549 

ÖZETİ 

Dışişleri Bakanlığının yazısı okundu, billigi €)da-
nildi. 

Turizm ve Tanıtma Biakandığı Kanunu tasıa-
rısı ile 

Millî Güvenlik Kurulu Kanunu tasarısının 
görüşülmesi, ilgili Bakanlar hazır bulunmadık-
lanndan, >>ir defaya mahsus olmak üzere geri 
bırakıldı. 

Birinci Dünya ve istiklâl savaşlianna iştirak 
eden Nebioğllu Ali Saimi Eryılmaz'a vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisine dair 7 . 9 . 1961 
tarihli ve 368 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın tümü kabul lolundu. 

istanbul Milletvekili: Coşkun Kırca, Ay'dın 
Milletvekilli Orhan Apaydın, Sivals Milletvekili 
Cevald Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili Sa-
dılk Perinçek'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Koımisyionunun seçnlmesü ve çalış
ıma uısullerinin düzenlenmesi haıkkmda kanun 
teklifi ile, 

istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Sivas 



iMiİİe'tvekiİİ Üevad Odyakmaz, Aydın Milletve
kili Orhan Apaydın ve Erzincan Milleıtvetk'ili 
Sadık Perinçek'in, Kamu İktisadi Teşeblbüsleri-
nin Türkiye Düyülk Millet Meclisince denetlen-
ımesinin düzenlenlmesi hakkında kanun teklifi 
ilgili komisyonlar (hazır bulunmıadılklarmdan ve 

Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in, 
113 sayılı Af Kanununun 3 ncü miadde&lnin (m) 
bendinin kaldırılmasına dair kanun teklifi de 
Aldalet Bakanının isteği üzeriine geri bırakıldı. 

Ereğli Şirketinden alman Ülmian, demiryolu 
ve madenlerle Kozlu ve Kilimli demiryollarının 
işHetümelsi ve Havza'daki deniz işlerinin inhi
sar altına aJİnnlmıası hakkındaki 3241 sayılı Ka
nunun 3 ucü maddesinin 1 nci fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı kabull edildi. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün 1956 
bütçe yılı hesabı katisine ait ve ek mutabakat 
beyannamelerinin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkereleri ile Devlet Su işleri Umulm 
Müdürlüğünün 1956, 

Devlet Su İşleri Umum Müdürülüğü 1957 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünün 1957 ve 

Muvazeıied Umumiyeye dâhil dairelerin 1957 
malî yılı hesabı ikatîsine ait umumi mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı teız'keresi ile 1957 malî yılı Hesabı 
Kati kanunu taşanları açılk loya sunuldu, 

İstanbul Milletvekili Suphi Bayikam ve 70 
arkadaşı ile Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 
2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât İkanun-
lariyle diğer kanunların değiştirilmesi (hakkın
daki 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
mevcut aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi 
hakkında kanun tekliflerine ailt ırapor, teklif 
üzerine yapılan görüşmelerden sonra, Bütçe 
Komisyonunca, geri alındı. 

Açıik oylar sonucunda ıgereösli yeter isayı hâsıl 
olmadığı anlaşıldığından bu tasarıların gelecek 
Birleşimde tekrar oya sunulacağı Başkanlıkça 
bildirildi. 

Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'ın, İmam -
Hatip okullarının orta kısmının kaldırılmasını 
hedef tutan karara dair sorusuna Millî Eğitim 
Bakanı Şevket Raşit Hatip oğlu, 

Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, orman 
köylerinde vatandaşların tapulu arazisinin, 
ıneyvalık ve bahçelerinin orman diye ellerin
den alınmasına devam edilip edilmiyeceğine 
dair sorusuna da Tarım Bakanı Mehmet İz-
men cevap verdiler. 

Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, Anka
ra'nın Çamlıdere ilçesinde kaymakam bulun
madığına ve Çamlıdereye bağlı Peçenek nahi
yesinin de sağlık, sosyal ve bayındırlık hiz
metlerine dair İçişleri ve Bayındırlık Bakan
larından, 

Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 21 . 6 . 
1962 günlü Hürriyet Gazetesinde yayınlanan 
«Ordu İnönü'yü istiyor» başlıklı yazı sebebiy
le adlî bir tahkikat açılıp açılmadığına dair 
Adalet ve Millî Savunma Bakanlarından, 

Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, Türki
ye'de suçlusu bulunmamış cinayetlerin adedine 
vo faillerinin yakalanması için ne gibi teknik 
ve idari tedbirler düşünüldüğüne ve, 

Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, Anka
ra 'da bulunan gecekondulara su ve elektrik 
verilmesinin mümkün olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından olan sözlü soruları, soru 
sahipleri ikinci defa bulunmadıklarından, düş
tü. 

303, 355, 362, 363, 367 sayılı sorular, ilgili 
Bakanlar, 

314, 320, 321, 345, 359, 360, 364,365, 368, 
369, 370 ve 371 sayılı sorular da, soru sahip
leri hazır bulunmadıklarından gelecek Birle
şime bırakıldı. 

17 . 9 . 1962 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üz'ere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili' İzmir 
Rfifet Aksoy Kadri özek 

Kâtip 
Çankırı 

Nurettin Ok 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
i. — Gümüşane Milletvekili Nurettin öz-

demir'ıin, Türkiye Şeker Fabrikalarının 1962 
yılı kampanyası bölge pancar nakliyesi için 
ton başına ödediği fiyata ve Sanayi Nakliyat 
Şirketinin hukuki durumuna dair sözlü soru 
önergesi, Sanayi Bakanlığına, gönderilmiştir. 
(6/392) 

2. — Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, bir banka kurulması maksadı ile tütün 
müstahsil m dan para toplanmış olmasına rağ
men, bankanın şimdiye kadar ne sebeple ku
rulmamış olduğuna dair sözlü soru önergesi, 
Ticaret, Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanlık
larına gönderilmiştir. (6/392) 

3. — Manisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, çekirdeksiz kuru üzümün asgari ihraç 
fiyatına dair sözlü soru önergesi, Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/394) 

4. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu Anadolu bölgesinde kaçakçılığın 
önlenmesi için mayınlama ve istimlâk işine ne 
zaman başlandığına dair sözlü soru önergesi, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/395) 

5. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
1942 mütaakıp yıllarda izinsiz olarak Suriye 
uyruğuna geçen Türk vatandaşı bulunup bu
lunmadığı ve bunların yeniden Türk vatandaş-

2. — GELEN 

Tasarılar 
1. — Âmme hükmü şahısları veya müessese

leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis 
edilmiş gayrimenkuller hakkındaki Kanunun 
4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı (1/286) (Maliye ve Bütçe Komis
yonlarına) 

2. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair feanun 
tasarısı (1/287) (Maliye, Adalet, Sanayi, Tica
ret, İçişleri, Çalışma, Tarım ve Bütçe Komis
yonlarına)' 

3. —• 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
rasarısı (1/288) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

lığına alınıp alınmıyacağı hakkında neler 
düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesli, İç
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/396) 

6. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
4753 sayılı Kanuna göre kurulan Toprak 
Tevzi komisyonlarının vazifelerinin nelerden 
ibaret olduğuna dair sözlü soru önergesi, 
Devlet, İmar ve İskân ve Tarım Bakanlıkla
rına gönderilmiştir. (6/397) 

7. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
pancar fiyatlarında hangi sebep ve kıstaslara 
uyularak indirim yapıldığına dair sözlü soru 
önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/398.) 

Yazık sorular 
1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıdbra-

himoğlu'nun, bilûmum il ve ilçe belediyeleri
nin 1958 ilâ 1962 yılları bütçe gelir ve gider
lerine dair yazılı soru önergesi, İçişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/183) 

2. — İsparta Milletvekili Sadettin Bil
giç'in, 27 Mıayıs 1960 tarihinden bu yana 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesine 
göro emekliye çıkarılan hâkim ve savcılara 
dair yazılı soru önergesi, Adalet Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/184) 

KÂĞITLAR 

4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/289) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

5. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi hakkında 'kanun tasarısı (1/290) (Maliye, 
Adalet, Sanayi, Ticaret, İçişleri, Çalışma, Ta
rım ve Bütçe Komisyonlarına) 

6. — Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtı 
müşterek enfrastrüktür programları gereğince 
Türkiye'de yapılacak linşa ve tesis işlerine dair 
6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Ikanun tasarısı (1/291) 
(Dışişleri, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına) 
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Teklif 

7. —• Kastamonu Milletvekili îsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, 5434 sayılı 'T. C. Emekli San
dığı Kanununun 65 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kamın teklifi (2/298) (Mali
ye ve Bütçe Komisyonlarına) 

Rapor 
8. - Devlet "Personel Dairesi kurulması 

hakkında 160 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye 

17.9.1962 0 : 1 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/173) (Gün
deme) OS. Sayısısı : 244) [Dağıtma tarihi 
15 . 9 . 1962] 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 
!>. — Muvazenei Um.umiyeye dâhil dairele

rin 1956 malî yılı Hesabı Katilerine ait umumi 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 1956 bütçe yıb 
Hesabı Katı kanunu tasarısı (3/116, 1/52) 
(Millet Meclisi Sayıştay Komisyonuna) 

B İ R İ N C İ 0TUR1JM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Refet Aksoy 
KÂTİPLER : Nurettin Ok (Çankırı), Muslih Oörentaş (Van) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

Başkan — Çoğunluğumuz var, ıgörüşmeye (baş
lıyoruz. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Orta 
Anadolu'nun devam eden kuraklığı ve bu husus
ta alınması gerekli tedbirler hakkında gündem 
dışı demeci 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Gündem dışı söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Orta - Anadolu'

daki kuraklık hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Muhterem Baş

kan, sayın arkadaşlarım, 
Gündem dışı aldığım bu sözle yüksek huzurla

rınıza ne siyasi bir münakaşa mevzuu getirmek, 
ne de; şahsi bir yatırım yapmak niyetinde deği
lim. 

Arz etmek istediğim mevzu... İran ve İğdır'

daki müthiş zelzeleden daha büyük bir âfet ve 
felâket halini almış bulunan Orta - Anadolu'nun 
kuraklığı, çölleşmesi ve oralarda oturan vatandaş
larımızın şimdiden aç ve çıplak halleridir. Gör
düklerimi mümkün olduğu kadar açık ve kısa ola
rak 'huzurlarınıza arz edeceğim. 

1. 1954 ten bu yana amansız, ısrarlı ve ara
lıksız devam etmekte (bulunan kuraklık, Niğde vi
lâyeti çevresinde bu sene son şiddetini "bulmuş, 
sondaj kuyularının ve pınarların bile susuz kal
masına sebebolan bir âfet halini almıştır. 

2. ıSekiz seneden beri devam eden hu kurak
lık yüzünden hububat, sebze ve sair mahsuller 
emek ve tohumlarını bile ödiyemez hale .gelmiştir. 

3. 'Bundan başka, ıgeçen sene ve bu sene tıpkı 
Afrika çöllerinde olduğu gibi eksibeler vücuda 
getiren mükerrer kum fırtınaları ve toprak eroz
yonu olmuş ve Niğde merkezinde : 3 500, Bor'-
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da : 8 OÖO, L&ksaray'da : 100 000, Ortaköy kaza-
mızda : 8 000, Ulukışlatöa 6 OOO dönüm kadar 
ekili araziyi (bastırmış ve üzeri tamamen toprakla 
örtülen hububat tarlaları mahvolmuştur. 

4. Diğer kısımlarda ise Mtün mevsim boyun
ca Mç- yağış olmadığı gibi aley püskürürcesine 
dıınnaefan esen sıcak rüzgârlar yüzünden hubu-
I&at ne tane, ve ne de sap verememiştir. 

S* Halk; ve bilhassa ekmeğini alın teriyle 
suladığı topraklardan çıkarmaktan başka çaresi 
olmıyan çiftçiler ve köylüler hu sene şimdiden aç 
ive perişan bir haldedir. 

16. Samanın kilosu şimdiden 22 - 26 kuruş 
olup, köylü, pazarlarda beheri 500 - 1 500 lira 
arasında değeri olan inek, sığır ve emsali hayvan
larını 50 - 100 liraya kadar (görülmemiş bir fiyat 
düşüklüğü ile elinden çıkarmaya çalışmaktadır. 

7. Bu şartlar dâhilinde mıntakamızdaki kü
çük esnaf ve tüccarlar elleri böğürlerinde önü
müzdeki kışın kendilerine hazırlamakta olduğu 
müthiş ve korkunç âkibeti beklemektedirler. 

8. Tabiatın bu Kulmü yetişmiyormuş gibi 
1958, 1959, 1960, 1961, ve 1962 seneleri Arazi 
vergilerini şimdiye kadar hiç istemedikleri hal
de hepsine birden bir de gecikme zammı ilâve 
©den özel idare, tevkif müzekkereleriyle köylü
leri toplayıp kilometrelerce mesafeden merkeze 
ge^ireretk hapisle tazyik etmektedir. 

9. Bütün bu imkânsızlıklara, Ziraat B'anfea-
m, (kooperatif ve vergilerden mütevellit birbiri
ni kovalayan hacizler, de inzimam edince çılgı
na dönmüştür. 

lO.ı Bu sene kuraklığın şiddeti <o kadar art
mıştır iki, elma bahçeleri bile susuzluktan kuru
muş ve elmalar kozalak halimde ağaçlarında bu
ruşarak tamamen dökülmüş ve clmacılıkla işti
gal edenlerin de son ümit 'kapıları tamamen ka
panmıştır. 

11. Mımltakada yapılan ilmî tetkikler ise; 
'maatteessüf bu kuraklığın küçük değişiklerle 
devam edeceğini bildirmektedir. 

12. Ziyaret ettiğim birçok köylerin erkek
leri tamamen şuraya, buraya iş bulup çalışabil
mek ümidiyle tamamen dağılmıştır. Köyde ka
lan kadın ve çocukları da kendilerine muhace
ret edebilecekleri bir yer bulımaMığımı benden 
rica etmişlerdir. 

13. Bu fecî ve ilikleri kurutan tabiat âfeti 
(karşısında alınmasını Hükümetimizden diledi
ğim tedbirler şunlar/dur : Âcil tedbir olarak : 

1. Bütün vergi ve borçların bir sene için te
cili, 

2. Birçokları şimdiden aç olan halka ek
meklik ; 

3. Hayvan telefatını önlemek için yemlik 
yardımları; 

4. Bu kış meydana gelecek gıda (noksanın
dan tevellüdedecek sefalet hastalıklarına karşı 
sağlık kontrolünü artırmak. -> 

Uzun vadeli ve esaslı tedbir olarak da : 
1. Bütün bölgede mevcut yer üstü suları

nın baraj, gölet ve kanallarla arazinin istifade
sine arz edilmesinin temini, 

2. Yerüstü suyu olmıyan kısımlarda ve bil
hassa yeraltı sularına ait eıtütleri yapılmış olan 
bölgelerde süratle sondajlar yapılarak bunların 
sulu ziraatte kullanılmasının temini, 

3. Yeraltı sularının çıkarılabilmesi için kul
lanılacak derin ve sathi su motorlariyle diğer 
malzeme ve araçların gümrüksüz olarak ithali 
ve satış ikârlarındaki fahiş farkın kaldırılması 
ve halkın elinde kolayca ve kredili olarak geç
mesinin temini hususlarının süratle organize 
edilmesi, 

4. Kuraklığın önümüzdeki yıllarda da kü
çük farklarla devam edeceği anlaşıldığına naza
ran bu organizasyonun önümüzdeki yazın halkın 
hizmetine yetişebilecek süratle ikmali suretiyle 
bu mımtakada süratle sulu ziraat sistemine ge
çilmesi ve ağaçlandırma için gerekli tedbirlerin 
derhal alınması, 

5. Toprak reformunun verimsiz ve taşlık 
nımtafealardaki köylerin işlenebilir verimli top
raklara nakilleri ve yerleştirilmeleri ile paralel 
olarak yapılması. 

6. Plânlamanın ilk beş senelik kısmına bu 
saydığım ürjan tedbirlerin ithali. 

Aziz 'Milletvekilleri : 
Şu çizdiğim levha ile Orta - Anadolu'nun bu 

dakikada içinde bulunduğu felâketi kısaca hu
zurlarınıza serdim. Benim ifade edebildiğim
den çok daha feci durumda olan yerler vardır. 
Bir avuç su alabilmek için kuyusunun dibine 
iotıerken düşüp ölen insanlar vardır. 

Bugün yüzbinlerce insan nasırlı ellerini ha
vaya kaldırmış, çatlak ve yanık dudaklariyle 
Tanrı'ya (bir damla su) diye yalvarmaktadır. 

Muhterem Milletvekilleri! önümüzdeki kış 
mevsiminde bu mıntakada meydana gelecek bü-
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yük facianın üzerine Büyük Meclisin dikkat ve 
şefkat nazarlarını çekiyor ve 'bir 'an evvel bir 
çare bulunması için büyük alâkalarımızı yalva
rıyorum. Hürmetlerimle. 

KADRÎ EROĞAN (Urfa) — Ben de gündem 
dışı söz rica etmişttim. 

BAŞKAN — Ne hakkında?.. 
KADRÎ EROĞAN (Devamla) — Günlük si

yaset hakkında. 

BAŞKAN — Bir sual takriri veya gensoru 
verebilirsiniz, 

KADRÎ EROĞAN (Devamla) — Gündem dı
şı rica etmiştim. («S'oldan, konuşsun» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim. 

2. — İğdır Kaymakamlığı ve Belediye Baş
kanlığının; İğdır'ın uğradığı deprem felâketi do-
layısiyle gösterilen alâkadan dolayı İğdırlıların 
Millet Meclisine minnet ve şükranlarım bildiren 
telgrafı. 

BAŞKAN — İğdır'daki zelzele felâketi dola-
yısiyle Meclisin teessürleri mahalline bildirilmiş
ti. Gelen cevabı akutturuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara. 

İğdır kazasının uğradığı deprem felâketi do-
layısiytle Bakanlığımızın gösterdikleri yakın alâ
ka ve teveccühlerine kabamız halkının şükran 
ve minnetlerini, İğdır Belediye Meclisinin 12 . 9 . 
1962 günlü kararı gereğince arz ederim. 

İğdır Kaymakamı ve 
Belediye Başkanı 
Kemal Kalender 

BAŞKAN — Ittılaınıza 'arz 'edilmiştir. 
: 3. — Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın, Ma

den Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının Geçici bir Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi (4/95) 

BAŞKAN — önergeyi okutturuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gelen kâğıtlar arasında bulunan 

Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi, kaldırılması ve ıbu Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkımdaki kanun tasans-ntıın bir an 

ı?.d.IM ö:i 
evvel kanunlaşması için havale edilmiş olduğu 
Sanayi, Adalet, içişleri, Maliye ve Bütçe Komis
yonlarından üçer üyeden mürekkep geçici bir 
Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Sanayi Bakam 
Prof. Fethi Çelikbaş 

BAŞKAN — Efendim, tasarının geçici.bir 
komisyona havalesini teklif ediyorlar. Tasvibi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4. — Devlet Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm, 
âmme hükmi şahısları veya müesseseleri tarafın
dan fiilen âmme hizmetlerine tahsis edilmiş gay-
rimenkuller hakkındaki Kanunun 4 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısının 
Geçici bvr Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (1/286), (4/96) 

BAŞKAN — Efendim, bir de Devlet Baka
nı Hıfzı Oğuz Bekata'nın bir teklifi var. Oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına ( 

Bugünkü tarihle gelen kâğıtların (1) numa
rasında yer alan (1/286) sayılı tasarı, vakıf 
gayrimenkul inakların korunması ile ilgilidir. 

Yürürlükteki kanunun tanıdığı süre aşımı 
ise iki aya kadar sona ereceğinden âcil (bir ma
hiyet taşımaktadır. 

Bu itibarla, tasarının 'havalesi gereğince Ma
liye ve Bütçe Komisyonlarından seçilecek beşer 
üyeden kurulu ıgeçici bir komisyonda görüşül
mesini Hükümet adına arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — önergeyi tasvibinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Gündemin ikinici maddesi 45 
sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu gere
ğince Kurula üye seçimidir. Müsaade buyurur
sanız bu seçime geçmeden önce, geçen defa mü
zakeresi yapılıp kabul edilmiş ve fakat reye 
arz edildiği zaman lâzımgelen nisap bulunama
mış olan üç kanun tasarısı vardır; ibunları rey
lerinize arz edeceğim. Münasip (buluyor musu
nuz efendim?... (Münasip sesleri) 
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ÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Üçüncü kanun tasarısını da 
açık oylarınıza ara ediyorum: Kutular dolaştı
rılacaktır, lütfen, oylarınızı kullanınız. 

Reylerin toplanması devam ederken Başkan
lığın sunuşlarından gündemimize devam edebi
liriz : 

5. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nunu gereğince Kurula üye seçimi. 

BAŞKAN - - Bu hususta 'bir takrir var •okut
turuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Yüksek Hâkimler Kurulu seçimine ait nam

zet listesi şu anda dağıtılmış Ibulunmuyıor. Tet
kikine (henüz imkân (bulunmadan seçime gidil
mesinin gayeye uygun düşmiyeceği mülâhazası 
ile Çarşamba gününe tehirinin temin buyurul-
masını arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Saadet Evren Kaçar 

BAŞKAN — Şu anda gündemimizde bulu
nan Yüksek Hâkimler Kuruluna ait seçimin 
önümüzdeki Çarşamba ıgününe tehirini teklif 
ediyorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir. Seçim, önümüzdeki Çarşamba gününe 
bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Sorulara geçiyoruz efendim. 

VE CEVAPLAR 

AR VE CEVAPLARI 

ÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Üçüncü kanun tasarısını da 
açık oylarınıza ara ediyorum: Kutular dolaştı
rılacaktır, lütfen oylarınızı kullanınız. 

Reylerin toplanması devam ederken Başkan
lığın sunuşlarından gündemimize devam edebi
liriz : 

5. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nunu gereğince Kurula üye seçimi. 

BAŞKAN - - Bu hususta 'bir takrir var •okut
turuyorum. 

Yü'ksek Riyasete 
Yüksek Hâkimler Kurulu seçimine ait nam

zet listesi şu anda dağıtılmış bulunmuyor. Tet
kikine henüz imkân bulunmadan seçime gidil
mesinin gayeye uygun düşmiyeceği mülâhazası 
ile Çarşamba gününe tehirinin temin buyurul-
masını arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Saadet Evren Kaçar 

BAŞKAN — Şu anda gündemimizde bulu
nan Yüksek Hâkimler Kuruluna ait seçimin 
önümüzdeki Çarşamba ıgününe tehirini teklif 
ediyorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir. Seçim, önümüzdeki Çarşamba gününe 
bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Sorulara geçiyoruz efendim. 

VE CEVAPLAR 

AR VE CEVAPLARI 

5. — GÖRÜŞ 

1. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün 
1956 bütçe yılı Hesabı Katisine ait ve ek mu
tabakat beyannamelerinin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkereleri ile Devlet Su isle
ri Umum Müdürlüğünün 1956 malî yılı Hesabı 
Katı kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/118, 3/109, 1/55) (S. Sayısı: 222) 

BAŞKAN — Bu tasarıyı açık oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Beyaz, .kırmızı ret, 
yeşil çekinse r. Buna ıgöre reylerinizi kullanınız. 
Dolaştırılan kutular birinci' tasarıya aittir. 

2. — Devlet Su İşlen Umum Müdürlüğü 
1957 malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünün 1957 malî yılı Hesabı Kati kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/129, 
1/64) (S. Sayısı: 223) 

BAŞKAN — ikinci kanun tasarısını da açık 
oyunuza arz ediyorum. Kutular dolaştırılacak
tır. 

3. — Muvazenei Umumiyeye dâhil dairelerin 
1957 malî yılı hesabı katisine ait umumi muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile 1957 malî yılı Hesa
bı Katî kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/138, 1/62) (S. Sayısı: 236) 

6. — SORULAR 

A — SÖZLÜ SORULı 

1. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, Emekli Sandığı ve İşçi Sigortaları Ku
rumu ile benzeri kurumların yatırımlarının is
tihsali artırıcı sahalara yöneltilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/303) 

BAŞKAN — Erzincan Milletvekili Zeynel 
Gündoğdu, buradalar mı efendim? Yok., ikinci 
defa bulunmadıklarından, soruları düşmüştür. 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Basın - İlân Kurumu Kararnamesinin yürürlü
ğe girdiği günden bugüne kadar İstanbul, İz
mir, Ankara ve Anadolu gazetelerine verilen 

ilân bedellerinin miktarına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/314) 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili Ahsan Ata-
öv buradalar mı? Burada... ıSaym Başbakan 
yok... Başbakana vekâlet edecek vekil y*ok mu 
efendim? Yok... Soru ıgelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, Eskişehir'de Hasırcı Çiftliği mesire mahal
linde 1.5.1962 tarihinde öğrenciler ve öğret
meliler arasında vukubulan olayın nasıl cereyan 
ettiğine dair İçişleri ve Millî Eğitim Bakanla
rından sözlü soru önergesi ve Millî Eğitim Ba-
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kam Şevket Uaşit Hatipoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/320) 

BAŞKAN — Eskişehir Milletvekili Aziz 
Zeytinoğlu buradalar mı? Burada... Millî Eği
tim Bakanı: Buradalar... İçişleri Bakanı: Yok
lar... 

Aziz Bey, İçişleri Bakanı burada yok. Millî 
Eğitim Bakanının vereceği cevapla iktifa edi
yor musunuz? 

AZİZ ZEYTÎNO&LU (Eskişehir) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Edkişehir^de 1.5.1962 tarihinde Hasırcı 

Çiftliği mesire mahallinde kız erkek talebeler 
ve öğretmenler arasında cereyan eden hâdise 
(hakkında iSayın içişleri ve Millî Eğitim Bakan
ları tarafından 'lütfen sözlü lolarak cevaplandı
rılmasını rica ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu 

1. Hâdise nasıl cereyan etmiştir? 
2. Bu tale'be gezisinde içki içilmiş midir? 

içildi ise öğretmenler niye mâni olmamışlar
dır? 

3. îç'kiden ısonra erkek talebeler kız tale
belere ne şekilde sarkıntılıkta bulunmuşlar
dır? Bunun neticesi intihar eden kız talebe var
andır? 

4. Çılkarı kamgaya öğretmenler de karışmış 
mıdır? 

5.. Çıkan kavgaya jandarma müdahale et
miş midir? 

6. - Bu ıhu&usta tahkikat yapılmış mıdır, 
mesulleri kimlerdir? 

7. Mesuller cezalandırılmış mıdır? 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı, buyurun. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ŞEVKET EAŞÎT 

HATÎPOĞLU (Manisa) — Eskişehir Milletveki
li Sayın Zeytinoğlu arkadaşımızın sorusunu ce
vaplandırmak üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum : 

Mayısın birinde Eskişehir Lisesi ilk devresin
den, Eskişehir'e takriben 25 - 30 kilometre uzak
lıkta bulunan Hasırcı Çiftliğine bir gezi yapmak 
üzere, 225 öğrenci, 1 asıl, iki de yedek öğretmen
le gelmişler. Hasırcı Çiftliğine geldikleri zaman, 
bir tatil günü olduğu için, Ticari ilimler Akade-
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misi ve aynı zamanda DDY Çırak Okulu Öğren
cilerinden ve halktan da bâzı kimselerin geldik
lerini görmüşlerdir. Havuzun etrafında yer alan 
bu kimseler önce, bir erkek öğrenci ile bir kız 
öğrenci yanlarından giderken söz atmaya başla
mışlardır. Sonra bu söz atmalar, lise kız öğrenci
lerine karşı sıklaşmış, bunun üzerine öğrenci
lerin başlarında bulunan öğretmen müdahale et
miş, bu müdahale bir kavga vaziyetine gelmiştir. 
Kavga bir yumruklaşma şekline dönmüş, bu ara
da öğretmen bir de yumruk yemiş. Lise öğrenci
lerini mesire mahalline getiren otobüsün şoförü 
de müdahale etmiş, basma bir taş yiyerek yere yı
kılmış. Bu hâdiseyi görenler, şoför ölmüştür, zan-
uiyle korkudan dağılmışlardır. Hâdisenin cere
yanı şimdiye kadarki arz ettiğim şekilde olmuş
tur. 

Vaziyet bu hale gelince Clökçekısık Jandar
ma Karakoluna haber verilmiştir. Oradan jan
darma gelmiş, hâdiseye el koymuştur. Bu arada 
Eskişehir Jandarma Kumandanlığına da ayrıca 
haber ulaştırılmış, jandarma gelmiş hâdiseyi tet
kik etmiş, bâzı kimseleri beraberinde alıp tah
kikat. için götürmüştür. Bu arada lise öğrencile
rinden 6 kişiyi, başlarında bulunan asli öğretme
ni de daha halktan birkaç kişiyi de beraberinde 
alıp götürmüş ve bunları savcılığa vermiştir. 
Savcılık yaptığı tahkikat sonunda bir âmme dâ
vasının açılmasına mahal olmadığı kararma var
mış ve takipsizlik kararı vermiştir. 

Maarif Vekâleti ayrıca hâdiseyi tetkik ettir
mek üzere mahalline bir müfettiş göndermiştir. 
Müfettişin yaptığı tetkikler neticesinde tesbit 
edilen hakikatler şudur, arz ediyorum : 

1. Lise öğrencileriyle öğretmenler arasında 
içkili hiç kimse tesbit edilmemiş ve buna şaha
det eden kimseye raslanmamıştır. Buna karşılık 
olarak mesire yerine gelen halktan ve başıboş in
sanlardan içkili olanların bulunduğu ayrıca tes
bit edilmiştir. Hâdiseye sebebiyet verenler bu 
halktan içkili olarak mesire mahallinde bulunan
lardır. 

Matbuat aslında mahallî bir kavgadan ibaret 
olan bu hâdiseyi biraz fazla mübalâğalı olarak 
aksettirmiştir. Ne Öğrencilerden ne başka kimse
lerden intihar eden hiç kimse yoktur. Yalnız bi
zim müfettişin yaptığı tahkikat neticesinde, öğ
rencilerin başında sorumlu olan asli öğretmen, 
maatteessüf hâdiseyi yatıştıracağı yerde, dirayet-
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sizliği dolayısiyte kavgaya; sebebiyet veudiği için, 
kendisi disiplin; cezasaaa. çarptırıİBîiıştır. Bulun
duğu yerden alınmış, başka yere nakledilmiştir. 
Sieiline de idaresizliği işlenmiştir. 

Ayrıca lise öğrencilerinden 5 kişiye mecburi 
tasdikname verilmek suretiyle liseden çıkarılmış
tır. Üç kişiye de bir hafta müddetle liseden çıka
rılma cezası verilmiştir. Bir kişiye de 3 günlük 
disiplin cezası verilmiştir. 

Gerek zabıta tahkikatı ve gerekse müfettişi
mizin; yaptığı tahkikat neticesinde tesbit edilen 
hâdise bundan ibarettir. Lise öğrencilerinin iç
kili olduklarına ait hiçbir hakikat tesbit edile
memiştir. Buna ait haberlerin yanlış olduğunu 
huzurunuzda açıklıyabilirim. Sırf dışardan gelen 
bâzı. içkili insanların, bu hâdiseye sebebiyet ver
dikleri bir hakikat olarak ortaya çıkmış bulun
maktadır* Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Aziz Zeytiuoğlu. 
Bir numaralı Kanuna reyini kullanmıyan ar

kadaş varsa lütfen kullansın. 
AZİZ ZEYTÎNÖ&LÜ (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlarım, evvelâ Sayın Vekilimizi ve 
Meclis, arkadaşlarımı bu gibi meseleler dolayı
siyle verdiğim sorularla taciz ettiğim için özür 
dilerim. Bizim bir valimiz vardır. Bâzı husus
ları sorarız. Hattâ bâzıianlnı da yazılı olarak 
sorarız. Maalesef bunlara cevap vermez. Vekâ
letime cevap veririm, milietvekilitte cevap ver
mem, der. Onun için biz wkUlerimizi taciz ede
riz, Meclisimizi taciz ederiz. 

Arkadaşlarım; bu hakikaten üzücü bir me
seledir. Bunu yapanlar, Sayın Vekilimizin de
diği gibi, halk değil, maalesef talebelerimizdir. 
Biz, bundan üzüntü duyduğumuz için buraya 
getirdik. Belki zabıta vakası olarak küçük bir 
hâdisedir, ama, bir hakikattir. Bunu buraya ge
tirişimizin sebebi, esas gayesi, Millî Eğitim Ba
kanlığının meselenin ruhuna nüfuz etmesi ve bu 
suretle gerek öğretmenlerimiz, gerekse talebele
rimiz hakkında alınacak tedbirleri varsa bun
ları almalarıdır. Bunun için meseleyi bu kürsü
ye getirmiş bulunuyoruz. Yoksa küçük bir za
bıta vakası için, elbette Yüksek Meclisi işgal 
etmek istemeyiz. 

Bu hâdise Battal Gazi Lisesi orta kısım tale
belerinin başlarında resmi öğretmenleıri ile git
tiği 1 Mayıs gezisinde zuhur etmiştir. Buraya 
ikinci bir grup olarak, halktan değil; halk za
ten mesire yerinde talebelerin etrafında değil, 
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başka bir yerdedir; gene bir talebe grupu gel
miştir. Ama, öğretmenlerinin nezaretinde değil. 
Bu hâdise, işte bu talebelerle öğretmenler ara
sında cereyan ediyor. Binaenaleyh, halkın hiç
bir müdahalesi yoktur. 

Efendim, bu hâdisede, içki ve zabıta vakası 
hususunda hiçbir şey demiyeceğim. Çünkü, ada
lete intikal ettirilmiş, zabıta bütün bu suçları 
tesbit etmiş, müddeiumumiliğe vermiş, ama, 
müddeiumumilik takipsizlik kararı vermiştir, 
yoksa vaka olmamış değildir. 

Bu vakanın cereyan ettiğini ilk tahkikatta 
zabıta ve jandarmanın tesbit ettiği raporlar ve 
şahitlerin ifadeleri göstermektedir. Bunlara 
göre gerek öğretmenler ve gerekse talebeler, 
maalesef içkili vaziyette imişler. Hâdise de böyle 
cereyan etmiştir. Benim üzerinde durmak iste
diğim bilhassa hâdise değildir. Arz ettiğim gibi, 
gerek talebelerimiz, gerekse öğretmenlerimiz 
hakkında, Maarif Vekâletinin bu vakaların içi
ne nüfuz ederek buna göre, istikbale muzaf 
terbiye bakımından, disiplin bakımından ted
birler alması için meseleyi huzurunuza getirmiş 
bulunuyorum. Arz ettikleri gibi gönderdikleri 
müfettişin verdiği raporlar üzerine verilen ceza
lar hafif değildir. Bir öğretmem başka bir yere 
nakletmek, beş öğrenciyi töhmet altında bırak
mak hafif değildir. Binaenaleyh, arkadaşlar, 
hiçbir suretle suç yoktur, denemez. Sayın Ba
kanın beyan ettiğine göre öğretmene ve öğren
cilere disiplin cezası verilmiştir. Suç yoksa, 
bunların ne kabahati vardır? Demek ki, suç 
vardır. Benim bütün temennim, meselenin üze-

| rinde hassasiyetle durmalarıdır. Hassasiyetleri-
| ne teşekkür ederim, müfettiş göndermişler, alâ

kalanmışlar. 
Tekrar ediyorum, hâdise hakikaten cereyan 

etmiştir. Gerek öğretmen, gerekse öğrenciler 
içkili vaziyette bulunmuş, halkın önünde bu hâ
diseler cereyan etmiştir. Müfettiş tahkikatını 
yaptıktan sonra, disiplin cezaları verilmiştir. 
Bakanlığın buna göre ileriye muzaf tedbirler 
almalarını kendilerinden hassaten rica ediyo
rum. Alâkadar olduklarından dolayı da tekrar 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞÎT 

HATÎPOĞLU (Manisa) — Arkadaşımın konuş
ması bir yanlış 'intiba bırakır diye 'bir açıkla
ma yapmak için 'huzurunuza geldim. 
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'BAŞKAN — Soru sahibi. 'Burada, içişleri 

Bakanı yoklar. Millî Savunma ve Millî Eğitim 
Bakanı buradalar. Sadece iki ©akanın cevap 
vermesine muvafakat ediyor musunuz? 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) —Muvafa
kat ediyorum efendim. 

BAŞKAN — 'Soruyu okutuyorum. 
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Suç, vardır, yoktur mevzuu üzerinde müna

kaşa yapmadım. Matbuatta bu va'ktiyle «Büyük 
bir orji olmuştur-, öğretmenlerle talebeler birbi
rine 'girmiştir» şeklinde aksettirilmiştir. Pakat 
hâdise 'bu ölçüde değildir. 'Sadece söz 'atmadan 
mütevellit 'bir döğüşme olmuştur. Bunu 'huzuru
nuzda olduğu gibi canlandırdım. Evvelâ 'kavga
ya sebebiyet veren grupun öğretmenler grupu 
olmadığını, buranın 'karışık 'bulunduğunu, Ti
cari İlimler Aikademisiyle DDT 'Çırak Okulun
dan talelb'elerin 'bulunduğunu, bu hâdiseye bâzı 
talebelerin karışmış olduğunu, seıfoest insanların 
da orada olduğunu söyledim. Maarif Vekâleti 
'hâdiseye gerdken Ehemmiyeti vermiştir. Pakat 
efkârı umumiyeye alksettirildiği gifoi bâzı gayri-
ahlâki vaziyetler ve bir kız öğrencinin intiharı 
gifbi (hâdiseler olmamıştır. Bunu huzurunuzda 
tekrar açıklamak mecburiyetindeyim. 

'Okulda alman disiplin cezasına /gelince: Öğ
retmen, öğrencileri intizamla götürüp getirmek 
durumunda Ibir insan olduğu Iha'ldc, öğrencileri 
orada teskin edeceği yerde, tehyic edip kavga
ya karıştığından, löğrenciler de kavgaya mey
dan verdikleri için cezalandırılmışlardır. (Benim 
burada üzerinde dikkat iri e ve titizlikle durmak 
istediğini 'hakikat, Ibir lise öğretmeni ile, lise 
öğrencilerinin içkili 'bir İhale gelip bir orji yap
tıkları (şeklinde aksettirilen hâdisenin böyle ol
madığı ve Büyük Mecliste biötyle bir intibaın 
yaratılın am'asıdır. 

Arkadaşımın temenni ettikleri .sıikı tedbirler 
üzerinde o zaman id a durduk, İhımdan sonra da 
daha titizlikle duracağız ve 'gereken tedbirleri 
alacağız- Kendilerinin bundan emin olmalarını 
riöa ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — • Soru önergesinde İçişleri 'Ba
kanına da soru tevcih edilmişti. Pakat (Bakanın 
bulunmadıkları hususu soru salhi'bine söylendi
ğinde (bulunmasını şart ıkbşmadılar. Bu itibarla 
soru cevaplandırılmıştır. 

4. <— Eskişehir Milletvekili Az'.z Zeytinoğ-
lu'nım, Eskişehir'de 5.5. 1962 tarihinde yapı
lan maç sonunda sivil ve askerî öğrenciler ara
sında çıkan olaylara ve gazetecilerin görevleri
ne müdahale olunup olunmadığına dair Millî Sa
vunma, İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlarından 
sözlü soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı tl-
kami Sancar ile Millî Eğitim Bakanı Şevket Ra-
§it Hatipoğlu'nun sözlü cevapları (6/321) 

8 . 6 . 1962 
•Sayın (Mület Meclisi Başkanlığına 

Eskişehir'de 5 .6 .1962 tarihinde cereyan 
eden sivil askerî talebeler maçı ve neticede çıkan 
hâdiseler hakkında aşağıdaki Ihususatm lütfen 
sayın Millî Müdafaa, İçişleri, Milî Eğitim Ba
kanları tarafıridan sözlü olarak cevaplandırılma
sını rica «$erim. 

Eskişehir Milletvekili 
Aziz »Zeytincğlu 

1. Hâdise nasıl cereyan etmiştir? 
2. Gazetecilerin vazifelerine müdahale olmuş 

mudur, kimler tarafından olmuştur? 
3. Halk, subaylar, gazeteciler, sivil ve askerî 

talebelerden dövülen, yaralanan olmuş mudur, 
kaç kişidir kimler tarafından yapılmıştır? 

4. Stadyumdan Sonra Hükümet konağına il
tica eden gazetecilerden dövülen olmuş mudur? 
iNe şekilde olmuştur? 

5. Yine tahkikat sırasında Merkez Komutan
lığında gazeteciler dövülmüş müdür? Küm tara
fından dövülmüştür? 

6. Mesuller cezalandırılmış mıdır? 
BAŞKAN — ISaym Bakan. 
MİLLÎ IS AVUNMA BAKANI ÎLHAMCt-SAN-

•CAR (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; 
1. 5 Mayıs î%2 Cumartesi 'günü saat 15,16 

te Eskişehir Atatürk Stadyumunda Hava Assu-
bay Hazırlama Okulu ile Ticaret Lisesi arasında 
yapılan liseler arası futbol maçında, sağ tribünde 
oturan Hava Assübay Okulu talebeleri île sol 
tribünde oturan Ticaret Lisesi talebeleri kendi 
takımlarını töşçi efeketo, Tîcaret Lisesi -talebe
leri ölçüyü kaçırmışlar ve hatoaretimiz sözler sarf 
«tmişlerdir. 

Hava Assubay Okulu komutanlarının ik«ri»rı, 
peşinen bir foâidiaenin çıkmışını oakaaıîş ise <le, 
Assubay Okulu talebelerinin stad dışına çılöşk-
rında orada (birikmiş olan Ticaret lisesi talebesi
nin "çirkin işaretler yapıp pek kötü sözler ssarf -et
meleri özeriae artık Aıssufoay Okulu talebesini 
»aptetmeye ianfetet kalmamıştır. Böylece hsc iki 
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okulun talebeleri arasında itişme ve çekişme baş
lamış ve bu hal vilâyet konağının önüne ıgidilin-
ceye kadar devam etmiştir. 

2. 'Gazetecilerin vazifelerine müdahale olup 
olmadığı, olmuşsa kimler tarafından yapıldığı ha
len adlî makamlarca tahkik edilmektedir. 

3. Assubay .Okulu (öğrencileri tarafından â'di-
yen müessir fiile mâruz kaldıklarından bahsile 
davacı olanlar; Rıdvan Uysal1, Ergim Hiçyılmaz, 
Taner Şekersoy, özcan Bolkol'dur. Bunların hep
si gazete muhabiri olup, içlerinden Taner Şeker
soy ve Ergim Hiçyılmaz aynı zamanda Eskişehir 
Ticaret Lisesinde talebedirler. 

Maznunlar ise, hepsi de Assubay talebesi olan 
Kâmil Alkan, Sönmez Fişek ve Yüksek Solak'tır. 
Bunlardan sadece Yüksek Solak mahkemece tev
kif edilmiştir. 

Bunların dışında resmî makamlara akseden 
hiçbir şikâyet mevcut değildir. 

4. Stadyumdan çıkıldıktan sonra hükümet 
konağında 'gazetecilerin dövülmesi şeklinde bir 
olay cereyan etmemiştir. 

5. Yukarda adları yazılı 'gazete muhabirleri, 
h'âdise ıgünü akşamı kendiliklerinden merkez ko
mutanlığına ıgel m işlerdir. Merkez Komutanlığının 
tahkik yetkisi olmadığından burada tahkikat ya
pılması esasen bahis konusu değildir. Komutanlı
ğa .gelen muhabirlerden Rıdvan Uysal Merkez 
Komutanı Albay Muammer Atayurt tarafından 
dövüldüğü; Merkez Komutanı da makamında mu
habir tarafından tehdidedilip, hakarete uğradığı
nı iddia, etmişler, olaya, Hava Kuvvetleri Askerî 
Mahkemesince el konulmuştur. 

'Neticede Rıdvan Uysal dâvasından feragat et
miş, dâva düşmüştür. Merkez Komutanı dâvasın
da ısrar 'etmiş fakat usulüne uygun bir dilekçesi 
bulunmadığı (gerekçesiyle mahkeme, muvakkat ta
til -kararı vermiştir. Bu karar adlî amirlikçe tem
yiz edilmiş olup, dosya halen Yarıgıtaydadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞÎT 

HATİPOĞLU (Manisa) — Arkadaşımın da arz 
ettiği gibi Mayısın 5 inde Eskişehir'de Haya As
subay Hazırlama Okulu ile Ticaret Lisesi ara
sında bir futbol maçı tertibedilmiştir. Bu futbol 
maçı neticesinde Ticaret Lisesi 3 - 1 galip gelmiş. 
Bu galibiyetten sonra her iki taraf kendi ekiple
rini alıp meydandan çekilmek üzere iken, stad
yumda bulunan diğer seyircilerin tahrikleriyle 
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kavga meydana gelmiştir. Bizim yaptırdığımız 
tetkikat ve tahkikat neticesinde Hava Assubay 
Hazırlama Okulundan bir grup Ticaret Lisesi 
ekibi üzerine koşarak I ecavüz etmeye yeltenmiş. 
Fakat, büyük bir grup değil. Ticaret Lisesinden 
bir grup da buna mukabeleye kalkışmış ve ora
da dövüş olmuş. Bu arada Ticaret Lisesinden bir 
öğrenci biraz fazla hırpalanmış. Zabıta orada 
kavga edenleri ayırmışlar ve Ticaret Lisesi öğ
rencileri kendi okullarına çekilip gitmişler; öte
kiler de arkadaşımızın arz ettiği gibi oradan 
ayrılmışlar. 

Bizim yaptığımız tetkiklerde ne dayak hâdi
sesi, ne başka bir şey vardır. Hâdisede, Ticaret 
Lisesi öğrencileri, bizim elimize gelen raüstenida-
ta göre bir nevi yukarıdan gelen tahrik neticesi 
tecavüze uğramış duruma düşmüşler. Okulca 
bir takip ve tahkik yapılmasına lüzum görülme
miştir. Sadece bir öğrencinin biraz hırpalanma
sından sonra yatıştırılmış bir hâdisedir. Fakat 
basın tarafından aksettirildiğine, intikal ettiril
diğine göre, Eskişehir'de büyük bir hâdise olmuş 
intibaı efkârı umumiyede yaratılmıştır. Geçmiş 
eski bir hâdise bize ait husus bundan ibarettir. 
Mâruzâtım burada bitmiş oluyor. 

BAŞKAN — Aziz Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlarım, hakikaten Eskişehir'deki bir 
hâdiseyi burada tekraren yenilediğim ve sizi ra
hatsız ettiğim için özür dilerim. 

Hâdise, 5 . 5 . 1962 tarihinde vukubuldu, ve 
biz bu soruyu 8 . 5 . 1962 tarihinde Meclisimize 
verdik. Evvelâ arz ettiğim gibi, Valiliğe ve diğer 
makamlara, yaptığımız resmî müracaatlara rağ
men cevap alamadığımız için 8 . 5 . 1962 tarihin
de verdiğimiz önerge bugüne kadar gelmiş bulu
nuyor. Bu hakikaten eski bir sorudur. 

Arkadaşlarım, burada en nihayet bir futbol 
maçı oluyor, hâdiseler olabilir, kavga olabilir, do
ğuş olabilir, her şey olabilir. Ama, burada üze
rinde durulacak mevzular vardır. Ben bilhassa 
bunlan tebarüz ettirmek isterim. Yoksa, küçük 
olaylar üzerinde, zabıta vakaları üzerinde duru
yor değilim arkadaşlarım. 

Şimdi, burada iki husus var; birisi, askerî ta
lebelerle sivil talebelerin kavgası, mücadelesi; 
diğeri de efkârı umumiyeyi temsil eden gazeteci 
arkadaşlarımızın vazifelerini yapmak için müca
dele ederken düştükleri durum, yedikleri dayak. 
Bu iki mevzuu belirtmek isterim. 
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Arkadaşlarım, hepimizin, bütün Türk mille- I 

tinin o mübarek elbiseyi taşıyan - talebe olsun, 
subay olsun - kimselere o kadar hürmeti vardır 
ki, hepimiz askerlerin en küçüğünden en büyü
ğüne kadar, yaşları bizden daha küçük olmala
rına rağmen onlara en büyük hürmeti gösteririz. 
Bu bizim Türk milletinin tâ ezelden beri itiyadı
dır, itibarıdır. Evvelâ bu hususu belirtmek iste
rim, üzerinde durmak istediğim de bu. 

Türk milleti, bu elbiseyi lâbis gene arkadaş
larımızın diğer sivil talebeye hücumunu bir spor 
hâdisesi olarak düşünmüyor, bunun haricinde 
düşünüyor. Burada hiçbir siyasi gaye ile konuş
muyorum. Sevdiğimiz zümrenin itibarının kay
bolmaması, istikbale muzaf tedbirlerin alınması 
için söylüyorum. Onlara her zaman hürmetimiz 
büyüktür, her zaman, evvelce de, halde de ve is- I 
tikbalde d« Türk milleti böyledir. Bunu belirti 
rim. I 

Arkadaşlarım, hal böyle iken askerî elbiseyi I 
lâbis kimselerin, diğer sivil talebelere hücumu I 
olmamalı idi. Bu hâdise, stadyom dışında değil 
stadyonıun içinde başlıyor. Ve askerî elbiseyi lâ
bis olanlar arasında yalnız talebe değil, vazifeli 
subay ve assubay olanlar dahi var. Hâdiseyi böy- I 
lece tetkik etmek lâzım. Fotoğraflar var elimde, 
bunları bütün arkadaşlarımın nazarlarına arz 
edebilirim. Hâdise stadyomda olduktan sonra dı
şında da gazetecilerle başlıyor. Dayak yiyen si- I 
vil talebeler kaçıyorlar. 

Biz Türk milleti, şerefli elbiseyi lâbis olan 
kimse haksız da olsa, ona karşı gelmeyiz. Bu, I 
Türk milletinin ananesidir. Fakat, bu sivillerin I 
gösterdiği hürmetten istifade ederek sivil tale
belerin bu duruma düşmemesi icabeder. Bu elbi- I 
şeyi lâbis olanların, sivillerin gösterdiği bu hür- I 
meti suiistimal etmemesi lâzımdır. Bunun için 
tedbir almak lâzımdır arkadaşlarım. Bu hâdise
ler Hükümet Konağında da cereyan ediyor. Ga
zeteci arkadaşlar Hükümet Konağına iltica edi
yor, Hükümet Konağında jandarma, polis bulun
masına rağmen bir tanesi dayak yiyor ve baygın
lık geçiriyor. Bu üzücü hâdiseler Eskişehir mu
hitinde vuku buluyor, tşte fotoğrafları burada
dır.. 

tşte benim, esas üzerinde durmak istediğim 
nokta budur. Sayın Vekillerin verdikleri temi
nat, bu hususda istikbale muzaf aldıkları tedbir
ler bizi ancak sevindirir arkadaşlarım. I 
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I Bilâhara, gazeteci arkadaşlar Merkez Ku

mandanlığına gidiyor, vaziyeti anlatıyor. Belki. 
Merkez Kumandanlığının bu hususta vazifesi ol-
mıyabilir. Bir vatandaş, bir hâdise ile hangi mer
ciin vazifeli'olduğunu bilmiyebilir ve bir maka-

I ma müracaatta bulunabilir. Bu demek değildir 
I ki, bu vatandaş müracaat ettiği yerde tokat ye

sin! Bu hâdiseler cereyan etmiştir. Kendilerinin 
ifadesine göre mahkemeye intikal etmiş, demek -
ki bir suç var. Maznunlar var; hattâ tevkif edi
lenler var. Demekki ortada bir adlî suç. bulun-

I maktadır. Benim bütün temennim, Saym Vekil-
I lerimizin de işaret buyurdukları gibi, istikbale 
I muzaf tedbirlerin alınması ve Türk milletinin bu 
I ezeli ve ebedî sevgisinin kaybolmaması yolunda 

gayretler sarf edilmesidir. Bunu canü gönülden 
I temenni etmekteyim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
I Açık oya sunulan her üç kanunun oylaması 

için oylarını kullanmıyan arkdaş var mı efen-
I dim ? Oy toplama işlemi bitmiştir. 

I 5. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
I 27 Mayıs 1962 İnkılâbı dolay isiyle ve akabin-
I de PTT memurlarına, mesai yapmaları halinde, 
I fazla mesai ücreti verileceği hakkında teşkilâta 
I bir emir verilip verilmediğine dair soru önergesi 
I re Ulaştırma Bakanı Rifat Öcten'in sözlü cevabı 

(6/344) 

BAŞKAN — Talât Oğuz burada mı efendim? 
Burada... Ulaştırma Bakanı? Burada... Soruyu 

I okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı bulunan sorumun Sayın Ulaş-
I tırma Vekili tarafından şifahi olarak cevaplandı

rılmasını rica ederim. 
Mardin Milletvekili 

Talât Oğuz 

1. a) 27 Mayıs İnkılâbı dolayısiyle ve aka
binde PTT memurlarına gece gündüz mesai yap
maları halinde kendilerine fazla mesai ücreti ve
rileceğine dair teşkilâta bir emir verilmiş midir? 

b) Böyle bir emir verilmişse emrin icabının 
yerine getirilip getirilmediği, yani fazla mesai ya
pan PTT memurlarına bu fazla mesaiden dolayı 
her hangi bir ücret verilip verilmediği, verilme-

I misse sebebinin neden ibaret bulunduğu? 
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BAŞKAN — Buyurun Ulaştırma Bakanı. 
ULAŞTIRMA BAKANI RÎFAT ÖÇTEN 

(€umhuriyet Senatosu' Sivas Üyesi) — Çok 
muhterem milletvekilleri; Mardin Milletvekili 
'Talât Oğuz arkadaşımızın s'Özlü sorularına hu
zurunuzda cevap arz ediyorum. 

27 Mayıs İnkılâbı dolayısiyle malhdut me
saili PTT merkezlerindeki memurların gece, 
gündüz mesai yapmaları ve hu mesaileri karşı
lığında kendilerine faizi a mesai ücreti verilme
si hususunda PTT Genel Müdürlüğünce teşki
lâtlarına bir tamim yapılmamıştır. 

Ancak, o zamanlki mahallî otoritelerin gös
terdikleri ciddî lüzum ve aldıkları tedbirler 
üzerine bâzı PTT başmüdürlüklerince, mesaile
rini gösterilen lüzuma göre uzatmaları hakkın
da, mahdut mesaili tolan PTT merkezlerine biz-
zarure, tebligatta bulunulmuştur. 

PTT Fazla Mesai Talimatnamesi, aktif ser
vislerinde yaprladak hizmetin ifasına muktazi 
fazla mesailer için yetkili mercilerden önceden 
ımüLsaaıde istihsalini âmirdir. 

Bizzat yaptığım tetkikatta : 
PTT Genel Müdürlüğü, 1959 senesinde hiz

metin ifasına muktazi fazla mesai ücreti ola
rak 6 milyon lira ödemiştir, îş hacminin müte
madiyen arttığı PTT hizmetlerinde 1960 sene
sinde fazla mesai ücretinin 7,5 milyon lira ola
cağı tahmin ve tasdik edilmek üzere Bakan
lığıma teklif edilmiş ise de, her halde tasarruf 
zihniyetiyle bu tahsisat 1960 için, 1959 yılı fiilî 
masrafının aynı olarak (6 milyon lira) kabul 
edilmiştir. 

27 Mayıs İnkılâbı dolayısiyle PTT nin Fazla 
Mesai Talimatnamesi hükümleri nazarda tutul
madan ve yetkili merciin müsaadesi lüzumuna 
ehemmiyet verilmeden mahallî otoritelerin »ke
sin emirleriyle, bâzı PTT merkezi mesailerinin 
uzatılması zaruretinde kalınmıştır. Bu zarure
tin normal nizam içinde mütalâası düşünülse 
bile, munzam tahsisata ihtiyaç duyulacaktır. 
Halbuki, o tarihte İttihaz olunan emir ve ted
birlerle belirmiş tasarruf mecburiyeti vaz'olun
muştur. Ve bu sebeple munzam tahsisatın istih
sali imkânsızlığını PTT Genel Müdürlüğü 
30.6.1960 tarihli bir tamimle teşkilâtına bildir
miştir. 

Bütün Devlet müesseselerinde gece, gündüz 
çalışıldığını tebarüzle, fazla mesai ücreti talep-
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lerinin karşılanamıyacağı ve evvelce ünitelere 
verilmiş olan tahsisata ilâveten fazla mesai 
tahsisatı verilemiyeceği bildirilmiştir. 

Nitekim o tarihte üst makamlara bu konuda 
yapılan bir şikâyete karşılık olarak, fazla me
sai ücreti verilebilmesinin, evvelce kabul edi
len tahsisata ilâveten tahsisat verilmesi ile 
mümkün lolabile'ceği Bakanlığıma bildirilmiştir. 

Fakat 1960 senesi içinde tadil edilen PTT 
bütçesinde bu tahsisatın 6 milyon lira olarak 
aynen bırakıldığı görülmüştür. 

Böylece, safahatını kısaca arz ettiğim bu 
mevzuda, çeşitli yerlerde mahallî otoritelerin 
emirlerine uyarak yaptırılmak zarureti karşı
sında (kalınan fazla mesailer neticesinde, birçok 
hak sahiplerinin talepte bulunmadıkları ve 
münferit birkaç hak talebinde bulunulduğu ve 
bunların da arz ettiğim şekilde, tahsisat kifa
yetsizliğinden, hak talelbetmiyenler ıgibi mua
meleye tâbi tutuldulkları anlaşılmıştır. 

Muhterem atfkadaşımm !bu mevzudaki soru
larını böylece cevaplandırmış oluyorum. Tat
minkâr bir cevap vermiş olduğumu her halde 
takdir buyuracaklarını ümidederim. 

BAŞKAN — Buyurun Talât Oğuz. 
TALÂT OfrUZ (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; Türkiye'nin muhtelif bölgelerin
de her türlü maddi ve mânevi fedakârlığa kat-
larumalk suretiyle ve ayrîoa gece gündüz, göz 
nuru dökerek âmme hizmeti ifa eden PTT me
murlarının muayyen bir dileğini Yüksek huzur
larınızda dile getirmek için huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

öok muhterem arkadaşlarım; 27 Mayıs 1960 
ihtilâli akabinde ihtilâlin tabiî icabı ve o gün
kü şartlar, fazla mesai yapılmasını ieabettirdi-
ğinedn, PTT Umum Müdürlüğünce, dolayısiyle 
Ulaştırma Bakanlığınca, Türkiye'nin muhtelif 
bölgelerinde muhtelif kademelerinde çalışan 
âmme hizmeti gören PTT memurlarının daha 
fazla mesai yapmalarını temin için teşkilâta bir 
emir gönderilmiş ve bu emir muvacehesinde 
fazla meSai yapan PTT memurlarına fazla ücret 
ödenmesi taahhüt al'tına alınmış idi. Biraz ev
vel Yüksek huzurunuzda böyle bir emrin gön
derilmediğine işaret eden Ulaştırma Bakanının 
hu sözüne karşılık -olarak, Ulaştırma Bakanlığı, 
dolayısiyle PTT Umum Müdürlüğünce gönde
rilen emir suretini Yüksek huzurunuza arz et-
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meye çalışacağını. Gönderilen emir şu mealde
dir : «27 Mayıs İnkılâbı dolayısiyle gece gün
düz mesai yapmamızdan dolayı, fazla me
sai ücreti verileceğine dair emir sureti aşağı
dadır.» 

1. Mahdut mesaili merkezlerimizden garni
zon kumandanlıklarmca vâki talep karşısında 
ıgece gündüz mesaiye açılk bulundurulacakların 
•bu şeMl mesaileri Umuım Müdürlükçe uygun 
görülmüştür. 

2. a) Memursuz merkeplere, yalnız mü
dürlere, 

b) Memurlu merkezlere yalnız çalışan 
nöbetçi memura mesaileri karşısındaki çalışma
larından dolayı fazla mesai ücreti ödenecektir.» 

Emrin verildiği tarihten itibaren 27.5.1960 
tarihinden 10 Ağustos 1960 tarihine kadar ibilâ-
fâsıla gece gündüz göz nuru dökmek suretiyle 
vazife gören memurların haklarının verilmesi 
lâzım gelirken, verilmemiştir. Bu ana kadar
da sürüncemede bıralkılmıştır. Madem ki (bu 
memlekette bir Anayasa nizamı kurulmuş ve bu 
Anayasa muvacehesinde (bir huikulk sistemi tees
süs etmiştir, kanunların talimatnamelerin, yö
netmenlikleri ve emirleri <bu hudutlar dâhi
linde kullanmak, Anayasa nizamını tatbik et
mek vazife ve mesuliyet deruhde eden makam
larımıza aittir. Ulaştırma Bakanlığı, memurla
rına fazla mesai ödiyeceğine dair PTT Umum 
Müdürlüğü kanalı "ile emir göndermek sur eltiy
le taahhüt altına girmiştir. Doğrudan doğruya 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından ödenmesi icab-
eden. bu Bakanlık borçlarının, kanun (muvace
hesinde ödenmesi ve bu emrin yerine getiril
mesi icabetmektedir. Halk sahipleri bunu isitev 
veya istetmez. Ulaştıranla Bakanlığı bu taahhü
dünü yerine getirmekle mükelleftir. Bu taah
hüdün yerine getirilmemesi, insan haklarına 
tamaımen aykırıdır. Ulaştırma Bakanının 'bu 
emir karşısında bu taahhüdünü yerine getirtme
si ve PTT memurlarını bir an evvel refaha ka
vuşturmasını istirham eder hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTİRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 

(Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi) — ÇIO«K 
muhterem arkadaşlar, muhterem Talât Oğuz 
arkadaşımız, ihtilâli mütaakıp verilen bir emir 
vardır, ondan bahis buyurmamışlardır. İhtilâli 
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'mütaakıp vilâyetlerde, ihtilâli yapan kuvvet
leri temsil eden kumandanların sarih emirleri 
muvacehesinde, alınacak her türlü tedbirleri 
kalbul etmek zımnında umum müdürlükçe 'böyle 
bir tamim yapılmıştır. 

Fakat ihtilâli mütaakıp alman tedbirler ma
hallî idarelerce mütemadi surette devam etti
rilmek istenımAşitir. Bunun karşısında ikinci 
bir emir verilmiştir; Mahallî memurlar, gör
dükleri lüzum ve aldıkları tedlbir üzerine me
sailerine PTT merkezlerinde devam etmekte
dirler. Fakat her sene bütün PTT memurlarına 
fazla 'mesaiden dolayı altı milyon lira mahdut 
tahsisat ayrılmıştır. Bu tahsisattan kifa
yeti nispetinde fedakârlık yapmak lâzımdır 
diye ikinci bir tebligat yapılmıştır. Muhterem 
arkadaşum bunu kabul etmelidir. Bunlda Ana-
yasiaya muhalif bir cihet yoktur. Bütçeye (her 
sene verildiği gibi bu sene de •altı milyon lira
lık fazla mesai, bir tazminat tahsisatı konulmuş
tur. Bu tahsisatım fazlalaştırılması talebi karşı
sında bu talep, o zamanki talsarruf zihniyeti 
içinde reddedilmiş ve 1,5 milyon liralık fazla
lık kabul edilmemiş, 6 milyon hailinde dondu
rulmuştur. 

İhtilâl olduğu senede bütçeye fazla mesai 
ücreti olarak konulan 6 milyon lira tamamiyle 
verilmiş ve fazla mesai yapan arkadaşlar önde 
hesaba katılarak ibu para ödenmiştir. Fazla 
mesai talimatnamesine göre mutlaka Umum 
Müdürlüğün bu mesaiye muvafakat etmesi ve 
bu mesainin yapılmasında müessesenin ve mem
leketin faydalanmasının mülâhaza edilmesi lâ
zımdır. 

Umum Müdürlük, ikin'ci yaptığı bir tamim
le fazla mesai mevzuunu PTT nin gördüğü lü
zum ve zaruret üzerine değil, mahallî otorite
lerin gördüğü lüzum ve zaruret üzerine devam 
ettirmek mecburiyetinde (bulunduğumuzdan, bu 
fazla mesai noktasından, demin arz ettiğim. 
ıgi'bi 6 milyon liralık bir tahsisat içinde mütalâa 
edilmesinden başka çare kalmadığı belirtilerek 
memur arkadaşlarımızdan, (bütün memurların 
yaptığı gibi harekette bulunmaları, bunun mad
di değerle ölçülmemesi bildirilmiştir. Fazla me
sailer tamamen ödendiğinden, Diyarbakır'ın 
iki kazasında bulunan memurlardan başka böy
le ibir talepte bulunan kilmıse yoktur, arkadaşlar 

İki memurun talebi üzerine, diğer fedalkâ-
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rane hizmette bulunan memurlar da böyle bir 
mesai ücreti istedikleri mânasının çıkarılımiama-
smı ve PTT m en nurlarının halklarının Anayasa 
ya rağmen ketmedildiğıi 'kanaatine varıknanıası-
nı .Mil hassa Yüksek M ec I işiten istirham ederdim. 
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tarafından şifahi olai'ak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Mardin Milletvekili 
Talât Oeuz 

BAŞKAN — Huyumu Talât Bey. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; hak kadar ilâhi ve faziletli hiç
bir şey yoktur. Bu hususu yüksek huzurlarınız
da arz etmek isterim. Biz, PTT memurları
nın sayılarının bir olsun, iki olsun veya 100 
olsun, ne kadar olursa olsun, Ulaştırma Ba
kanlığı tarafından PTT l"mum Müdürlüğün
ce, verilen bu emir üzerine haklarının veril
mesi cihetine gidilmemesi ile ıstıraplarının de
vam ettirilmesini insan hakları yönünden doğ
ru bulmuyoruz. Memur tahsisatının bulunması 
keyfiyeti üzerinde durarak, ıstırapların din-
dirilmesi hususunda çalışılmasını vazifelilerin 
bellibaşlı işleri telâkki etmekteyiz. Ben muh
terem vekilimizden yüksek huzurlarınızda, tah
sisat bulunanı aması nı sebep olarak göstermeme
sini «gelecek sene, gelecek malî yıl içinde büt
çeden bunların haklarını ödiyeceğim» şeklinde 
bir Konuşma yapmasını çok arzu ederim. 

Vatanın muhtelif bölgelerinde bulunan şa
hıslar «ben hakkımdan vazgeçtim» diye dilek
çe gönderseler dahi bu, Devleti bir kayıt altı-
i:a sokar. Ulaştırma Bakanlığının bu mevzu 
üzerinde çok hassas davranması icabeder. Fstı-
rapların bir an evvel dindirilmesi iktiza edeı. 

Muhterem bakanımdan son istirhamım; bu 
yıl bütçesinde tahsisat bulunmadığı takdirde, 
hiç olmazsa gelecek yıl bütçesinde haklarını 
telâfi cihetine gitmesidir. Bunu istirham edi
yorum . Hürmetlerimi e. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
6 nci soru da Talât Oğuz'undur. 

6". — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
1950 yılından evvel PTT idaresine intisabeden 
ve emekli aidatı kesilmiş bulunan personel ade
dine dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakam Rı
fat Öeten'in sözlü cevabı (fi/345) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, Bakan da 
buradalar. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaiki sualimin Sayın Ulaştırma Vekili 

1. 1950 yılından evvel PTT İdaresine inti-
sabetıniş ve emekli aidatı kesilmiş 'bulunan per
sonel. adedi kaçtır? 

2. Bu kabil personelin her takvim yılı so
nunda 2 ay fiilî hizmet zammındanı istil'ade et
meleri kanun ve mevzuat hükümlerinden mi
dir? 

o. t ki ay fiilî hizmet zammının bu kabil 
şahıslara verilip verilmediği, verilmiyorsa ve
rilmeme sebebinin ve bu ana kadar gece, gün
düz göz nunu dökmek suretiyle memleketin ulaş
tırma alanında hizmeti sehiv eden bu kaini me
murların 2 avlık fiilî hizmet zamlarının sürün
cemede bırakılmasının hak ve adalet 
ile kabili telif bulunup bulunmadığı.? 

ölenleri 

ıBAŞKAN — Ulaştırma Bakanı. 
ULAŞTIRMA BAKANİ RÎPAT ÖÇTEN 

('Cumhuriyet Senatosu (Sivas Üyesi) —- Sayın 
Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un sözlü sorula
rını huzurunuzda cevaplandırıyorum. 

Soru 1. 1990 yılından evvel PTT İdaresine 
imtisaibetmiş ve emekli aidatı kesilmiş bulunan 
personel adedi kaçtır? 

Cevap 1. 1950 yıllından evvel PTT İdaresi 
ne intisâbetmiş ve emekli aidatı kesilmiş bulunan 
personel adedi (î 249 memur ve 4 793 hat 'bakıcı 
ve dağıtıcı olmak üzere ceman 11 042 dir. 

ıSoru 2. IBu kabil personelin her takvim yılı 
sonunda tiki ay fiilî hizmet zammından istifade et
meleri kanun ve mevzuat hükümlerinden midir? 

Cevap 2. ıBu kâbîl personelden aylıklı kadro
larda nöbeti i vazifelerle seyyar ve nakliye me
ni unlukları uda hizmet edenlerin her takvim yılı 
sonunda iki ay fiilî hizmet zammından istifade 
etmeleri 4454 sayılı PTT İşletme Oenel Müdür
lüğü Teşkilât ve Vazifeleri 've Memurları 'Kanu
nunun 50 nci maddesi ve 5434 sayılı T. C. Mmek-
li Sandığı Kanununun ıgeçiei 85 nci maddesi hük-
m ü iktizasındandır. 

Soru 3. İki aylık hizmet zammının bu kabil 
şahıslara verilip verilmediği, verilmiyor ise veril
meme sebebinin ve bu âna kadar gece ve gündüz 
•göz nuru dökmek suretiyle, memleketin ulaştırma 
alanında hizmeti sebk eden bu kabîl memurların 
iki avlık fiilî hizmet zamlarının sürüncemede bı-
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rakılmasının hak ve adalet ölçüleriyle kabili te
lif 'bulunup 'bulunmadığı? 

'Cevap 3. tki aylık fiilî hizmet zammının T. 
C. ..Emekli Sandığı Kanununun ıgeeiei 85 nei mad
desi uyarınca bu ka'bîl personelle, yani 1950 sene
sinden eVvel PTT îdares'ine intisabedip 1950 se
nesinden sonra da nöbeti i vazifelerle seyyar ve 
nakliye memurluklarında çalışmaya devam eden
lere verilmesine devam edildiği, ancak 5434 sayılı 
T. C. Emekli «Sandığı Kanununun geçici 85 nei 
maddesi «bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
PTT işletme Genel Müdürlüğü aylıklı kadrola
rında bulunan .memurların 4454 sayılı 'Kanunun 
50 nei maddesinde yazılı fiilî hizmet zamları bu 
kanun yürürlüğe «'irmesinden sonra da devam 
eder...» denildiği için bu hükmün yalnız o tarihte 
bu memuriyetlerde bulunan ve memuriyetleri 
aralıksız devanı eden personele tahsis edilebilmek
te olduğu, fakat her hangi bir lüzum ile 1 . 1 . 
1350 tarihlinden sonra bu memuriyetlerden alına
rak tekrar bu yerlere iade olunanlara - Danışta-
yın müspet kararlarına rağmen - fiilî hizmet zam
mının Maliye Bakanlığı ve Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğünce tanınmamasında ısrar olunduğu 
anlaşılmıştır. 

Bu durumun halli için kanunun tefsiri Kuru
cu Meclise intikal ettirilmiş ise1 de bir netice alın
mamış, yeni Anayasa hükümleri muvacehesinde 
yasama organından tefsir talebinde 'bulunulması 
mümkün görülemediğinden bu hizmetlerde bulu
nan PTT memurlarının kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak 1 . 1 . 1950 t anilinde bu hizmetlerde 
bulunup halen bu nevi hizmet ifa eden persone
lin hizmet 'zamlarının tanınması ve mağduriyet
lerinin izalesi İçin bir kanun tasarısı hazırlanmış 
ise de Maliye 'Bakanlığı menfi mütalâa serd et
miştir. 

Buna rağmen işin Bakanlar Kurulunda halle
dilmesi gerektiği ihtilâfın Bakanlar "Kurulunca 
haile sevk edilmek üzere hazırlık yapılması der
piş olunmuştur. Bakanlığımız bu suretle bir ka
nun teklifinde bulunacaktır. Saygı üe arz ederim. 

BAŞKAN — Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Cok muhterem 

Ulaştırma Bakanı, muhatabı aynı ve mevzuları 
ayrı olan bu meselenin bir 'kanun teklifi ile Ba
kanlar Kuruluna getirileceğini vadettikleri için 
yüksek huzurlarınızı fazla işigal et m iveceğim. He
pinizi hürmetle selâmlarım. 

17 .9.1962 
BAŞKAN -

0:1 
Soru cevaplandırılmıştır 

7. — Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin 
Miiftüoğlu'nun, 1962 yılı bütçesiyle bina ve yol 
inşaat ve tamiratı için ne miktar ödenek ayrıldı
ğına ve 3. # . 1962 tarihine kadar ne miktarının 
ihale edildiğine ve büyük ihalelerin yapılmamış 
olması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/355) 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Sayın 
Sadık Tekin buradalar mı? ( «iBurada» sesleri) 
Başbakan veya Başbakan adına cevap verecek 
Bakan var mı efendim? 

BAYINDIRLIK BAKANİ tLYAS SEÇKÎN 
(Ankara) — Sayın Başbakan bendenizi vazife
lendirdiler. Yalnız, 24 saat mehil rica edeceğim. 

BAŞKAN — Önümüzdeki Çarşamba Birleşi
mine kalacak, demektir. 

'Muvafakat ediyor musunuz Tekin Be,y"? 
SADIK TEKİN IMÜFTÜOGLU (Zonguldak) 

•— Evet efendim. 
BAŞKAN — Gelecek 'Birleşime bırakılmıştır. 
8 nei 'soruya ıgeçiyoruz : 

R. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu' 
nun, yüksek tahsil veren Amerikan Robert Kole
jin hukuki durumuna dair Millî Eğitim, Baka
nından sözlü sorusu (6/359) 

BAŞKAN — Edirne .Milletvekili Fahir Girit
lioğlu buradalar mı? Yoklar.. ikinci defa bulun
madıklarından dolayı sorulan düşmüştür. 

9. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat ve Ömerli'ye bağlı köylerde va
tandaşların jandarmalar tarafından işkenceye 
tâbi tutulduklarının ve mallarının yağma edildi
ğinin doğru olup olmadığına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/360) 

BAŞKAN — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan buradalar mı? ( «Burada» sesleri) içişleri 
Bakanı, yoklar... Soru gelecek'Birleşime bırakıldı. 

10. — Diyarbakır Milletvekili Recai Isken-
deroğlu'nun, Anayasa hükümlerine göre suç teş
kil eden sağcı ve ırkçı yayın karşısında ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/362) 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Recai 
îskenderoğlu, buradalar mı? ( «Burada» sesleri) 
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Başbakan iburada yoklar. Namlarına cevap vere
cek Bakan var mı efendim? Yok.. Soru ıgtelecek 
Birleşime bırakıldı. 

11. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, 1961 yılında açılan Keşan Devlet Hastanesi 
doktor, hemşire ve hastabakıcı noksanlarının gi
derilmesi hususunda ne tedbir düşünüldüğüne 
dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Yusuf Azizoğlu'nun sözlü cevabı (6/363) 

BAŞKAN — Fahir Giritlioğlu, burada. Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı, burada. Suali oku
tuyorum. 

22 . 8 . 1962 

özü : 1961 tarihinde 'faaliyette geçen 
Keşan Devlet Hastanesinin tabip kad-
no noksanlıkları ile (hemşire ve hasta
bakıcı kadro noksanlıklarının gideril
mesi 'hakkında ne gilbi tedbirler düşü
nüldüğüne dair sözlü soru. 

Millet Meclisi Başkanlığı eliyle 
'Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığına 
Millet Meclisinin tatili münasebetiyle seçim 

bölgemde vâki gezilerim sırasında Keşan Devlet 
Hastanesine 'ait gördüğüm ifrazı eksiklikler sebe
biyle, bu eksikliklerin malhiyetleri ve /giderilme
si çareleri 'hakkında aydmlatılm'aııı ihtiyacını 
duyduğumdan aşağıdaki suallerimin sözlü ola
rak cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. Eskiden sağlık merkezi iken 196)1 tari
hinde Keşan Devlet 'Hastanesi 'olarak 26 Hazi
ran 1961 tarihinde 50 yatakla Ihizmete açılan 
mevzuulbahis (hastanenin: O yıl içerisinde dok
tor kadrosunun temin edilemediği, maksadı (bîr 
muvakkat tedbir olarak karşılamak üzere, Hü
kümet tabibi Ramiz Kınalı 'nm hastane opera
törlüğüne, Malkara Sağlık Merlkezi tabibi îsme't 
Ata'han'm 'hastane dahiliye mütehassıslığında, 
Hayrabolu Sağlık Merkezi 'tabibi 'Necmettin Yıl
dırımdın hastane kadın ve doğum (hastalıkları 

•mütehassıslığında 13017 ısayıılı Kanuna tevfikan 
istihdam edildikleri Öğrenilmiştir. 

Keşan'da ilhdas edilen 'hastane için 1961 yılı 
zarfında 3017 sayılı Kanuna tevfikan başka ma
hal tabiplerinin istihdamları muvakkat bir ted
ibi r olarak, Bakanlığın tasarrufu içersinde mü
talâa edilebilirsede 'mütaakıp 1962 yılı kadro
sunda Keşan Devlet Hastanesi doktor kadrosu-

17.9.1962 0 :1 
nun verîlmeyi'şinin, tarafımızdan izalhı yapıla
mamaktadır. 

1962 yılı kadrosunda Keşan Devlet Hasta
nesi için tabip kadrosunun verilmemesinde bir 
kanunsuzluk ve usulsüzlüğün bulunup bulun
madığının ve şayet hakikaten (hatalı hareket 
edinilmiş ise: Keşan Devlet Hastanesinin tabip 
kadrosunun telâfi zımnında T963 yılı için Ba
kanlıkça (bir tedbirin düşünülüp düşünülmedi
ğinin. 

2. Keşan Devlet Hastanesinde kadrosunda 
bulunması 'gereken (Başhemşire, ebe - hemşire 
ile dahiliye ve hariciye hemşireleri) mevcut de
ğildir. Buna mukabil iki hemşire yardımcısı 
ile bir '¥öy ebesinin istihdamıyla iktifa edildiği 
öğrenilmiştir. 

Keşan Devlet Hastanesinin (hemşire ve ebe 
yönünden normal 'bir kadro ile çalışabilmesi 
için Bakanlığın ne gibi lıuısuslar düşündüğünün, 

3. Keş'an Devleti Hastanesinin '50 yatağını 
karşılayacak lüzumlu 'hastabakıcı ve Ihademe gi
lbi hizmet erlbabı mevcut bulunmadığından, bu 
hususları telâfi yönünden Bakanlığın ne gilbi 
tedfbir düşündüğünün. 

4. Keşan Devlet Hastanesinin normal bir 
şekilde çalışabilmesi ve İhalen tümen merkezi 
olan ve 'bölgede merkezî değeri bulunan Keşan 
ilçesinin sağlık ihtiyacına bibakkin 'cevap ve
rebilmesi için 'hastanede (Röntgen, çocuk hasta
lıkları, bioikimya Ve bakterioloji 'mütehassısları
na) şiddetle ihtiyacın olduğu aşikârdır. 

Bu n'dlasanların ıgiderilmesi yönünden, Ba
kanlıkça ne ıgibi tedbir düşünüldüğünün. 

Sö'zlü 'olarak cevaplandırılmasını saygılarım
la rica ederim. 

Fa'hiir 'Giritlioğlu 
Edirne Milletvekili 

BAŞKAN — Sağlık ve ISosyal Yardım Ba
kanı. 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Edirne 
Milletvekili Falhir Giritlioğlu'nun sorularına 
cevaplarımı arz »ediyorum : 

10 yataklı bir sağlık merkezi iken 1961 yı
lımda 50 yataklı bir hastane halinte getirilen, 
Keşjan DevDet hastanesinde halen : Bir opera
tör, bir dahiliye mütehassısı, bir kadın hasta
lıkları ve doğum mütehassısı olmak üzere üç 
ummanla ve normal alarak çalışmaktadır. Bu 
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üç mütehassıs muvakkat yeya idareten olmayıp 
müessesenin asli elemanlarıdır. 

Bu mütehassısların işgali ettikleri Hükümet 
tabiplikleri kadroları malî bir formaliteden 
ibarettir. 

Bakanlığımız 3017 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye istinaden, mevcut kadrolarını, istediği 
yerlerde, münasebet ve lüzum gördüğü hizmet
lere tahsis edebilmektedir. 

Hükümet tabibi kadrolarından ıbir kısmının 
mütehassıslara verilmesinde bir '«kanunsuzluk 
ve usulsüzlük yoktur. 

2. Halen Bakanlığımızın emrinde : 1 096 
hemşire, 1 111 hemşire yardımcısı olmak üzere 
<ceman 2 207 hemşire çalışmaktadır. Bunlardan 
hir kısmı, iana çocuk sağlığı, verem (savaşı ve 
diğer koruyucu hekimlik sahalarında çalıştı
ğına ve hastane'lerimizin umumi yatak sayısı 
35 000 olduğuna göre memleketimizde 25 hasta 
yatağına bir 'hemşire düşmektedir. Bu ölçüye 
göre 50 yata]k Keşan hastanesinin istihkakı, iki 
hemşireden ibarettir ki, halen burada iki hem
şireye ilâveten bir de ebe çalışmaktadır. Ayrıca, 
Ağustos sonunda bir hemşire daha tâyin edil
miştir. 

Keşan'da üç hemşire bulundurmak suretiyle 
hizmeti kifayetle yürüttüğümüzü iddia elemiyo
rum. Zira Garp memleketleri hastanelerinde, 
1,5 hasta yatağı başına 1 hemşire düşmektedir. 
Böylece, ileri memleketler normlarına göre 
Keşan hastanesinnin 33 hemşireye ihtiyacı var-
«dır. 

Bu sorunun verdiği fırsattan faydalanarak, 
çök acı bir gerçeği Yüksek Meclisin, bilgisine 
sunmayı vazife biliyorum. 

Hemşire, ebe, laborant ve sağlık memuru 
gihi yardımcı, sağlık personelinde % 10, hekim 
sahasında da % 40 kadro ile çalışmaktayız. 

Mevcut ellemanllar daı kadro noksanlığı, üc
ret bareminin son derece düşük olması yüzün
den, yeterince verimlendiremddiğimiz için, pek 
çoğunun da vazifelerini terk ederek, haşka yer
lere ve işlere) gittiğini Hükümet olarak, Meclis 
olarak gerekli tedbirler almamız zaruretini ifa
de etmek mecburiyetindeyim. 

3. Keşan hastanesi halen 10 hizmetli kad
rosu ile faaliyettedir. Eylül ayında muteber 
olan .kadrolardan beş kadro daha verilerek 
hizmetli kadrosu normale çıkarılmıştır. 
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4. Noksan bulunduğu ifade edilen, ront-
fcen, çocuk hustalkları, biyokimya, ve bakteri
yoloji mütehassıslığı gibi kadrolar nüfusu 
100 000 civarında bullunan birçok vilâyet mer-
•ke'zleriımizde dahi mevcut değildir. 50 yataklı 
bir kasaba hastanesinde üç mütehassıs helkim 
'bulundurulmasını, Sağlık Bakanlığının içinde 
bulunduğu son derece dar imkânlar muvacehe
sinde, bir mazhariyet olarak kabul etmek icab-
eder. Zira Hakkâri vilâyetimizde hiç mütehas
sıs yo'ktur. Bitlis, Bingöl gibi Devlet hastane
leri tek (mütehassısla idare edilmektedir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Fahir Giritlioğlu. 
FAHİR GÎRİTLİOĞLU (Edirne) — Sayın 

Meclîsin pek muhterem üyeleri; 
Huzurunuza bir bölgecilıik gayretiyle çıkmış 

olmak durumunda olduğum için üzülüyorum. 
Bölgecilik gayreti diyorum, hareketimde biraz 
bu koku var. Keşan bir kazamızdıır. Memleke
timizde Keşan a benziyen birçok ıkazalarımız 
var. Yalnız, Keşan'ın diğerlerinden ayrı toir 
hususiyeti vardır. Keşan Trakya'nın merkezi 
durumundadır. İpsala ve Enez kazaları mutlak 
surette; Malkara kazası yarı köyleriyle, Uzun
köprü kazası 1/4 köyleriyle hirçok hususlarda 
Keşan'a bağılıdır. Bu itibarla Keşan'ın özel bir 
durumu vardır. Ayrıca, ıtümen merkezi oldu
ğundan geniş mikfarda asker kadrosunu ihtiva 
etmektedir. Sözlü soruma cevabolmak üzere bâ
zı noktalara temas etmeden evvel şunu arz ede-
yim ki; tümenin bütün sıhhi ihtiyacı sözlü so
rumda bahsettiğim Devlet hastanesi tarafından 
görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Keşan Devlet has
tanesi evvelce bir sağlık merkezi iken, Devlet 
hastanesi haline getirilmiştir. Bu lüzumu ba
kanlık 1961 yılında duymuştur. Bu lüzumu! duy
ması dahi deminki başlangıç olan beyanımı te-
yideden bir vakıadır. Devlet hastanesi halline 
getirilen sağlık merkezinin maalesef kadrosu 
tamamlanmamış, kadrosu Verilmemiştir. 3017 
sayılı Kanun «muvakkatien istihdama cevaz ve
ren bir kanundur. Devamlı olarak istihdam 
salâhiyeti verildiğine göre ımuvalkkate'n istih
dam edilecekse o takdirde kadro cetvellerine 
de lüzum yoktur. 3017 sayılı Kanunun metnin
de muvakkaten istihdama cevaz vermiyor ve 
bunu heniım hukukçu mantığım kabul «etmiyor 
beyana mazurum. 1961 yılında Sağlık ve Sos-
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yal Yardım Bakanlığı «bu muvakkat tedbir ile 
Keş&n Devlet hastanesi kadrosunu temin ede
bilir, fakat 1962 yılı için Bakanlık sorumludur. 
Bendeniz önergemle 1963 yılı için ne düşünül
düğünü ,sordum. 1962 yılını da geçirdim. Ara
da bir hastane yapılmış olduğuna göre 1963 
yılı için çaresi üzerinde ne düşünüldüğünü sor
dum. Bunun cevabını alamadığım için mütees
sirim . 

İkinci sorum : Muhterem •arkadaşlar, veri
len cevapta hemşire kadrolarının normal ol
duğu beyan edilmiştir. Bendeniz de ifade 
ediyorum ki, iki tane hemşire yardımıcısı, bir 
tane de köy ebesi vardır. Liyakatsiz ellerde 
ameliyatlar yapılmaktadır. Bu bir kusur 'mu
dur, değil midir? Kanaatimce kusurdur. Bu 
hususta sıhhi 'kaidelere uyulmadığını feryat 
ederek bana bildirdiler'. Operatör der ki, 
«Ben bu acemi elemanlarla muvaffak ameli
yatlar yapamıyorum.» Sayın Vekil der ki, «du
rum normaldir.» Bu durum karşısında bendeniz 
de, milletvekili olarak, tatmin edilmediğimi 
beyanda mazurum. 

' Üçüncü sorum : Keşan Devlet Hastanesin
deki müstahdem durumudur. Sayın Bakanı
mız, müstahdem miktarının normal olduğunu 
söylediler. Ve arkadan beni çok sevindiren 
bir cevapla geldiler; Eylül ayı içerisinde beş 
kadronun daha verildiğini söylediler. Çok te
şekkür ederim. Çünkü şimdiye 'kadar Ke
şan Devlet Hastanesinde 10 müstahdem var
dı. Ama buna hastabakıcısı da, «şoförü de, 
karantina, memuru da. 'dâhildir. 50 yataklı Ke
şan Devlet Hastanesinde sadece iki hastaba
kıcı vardır. Bunlar ne kadar gayretli kimse
ler olurlarsa olsunlar, hastaların yardımcısı 
olamadıkları için kanunlara, nizamlara ay
kırı .olarak ameliyatlı hastaların yanında, has
ta sahiplerinin de yatmasına müsaade edilmek
tedir. Mahaza beş kişinin ilâvesi bu hastane
nin derdine parmak basıldığını göstermek
tedir, arzı teşekkür ederim. 

Dördüncü sorum, muayyen mütehassısların 
bu hastaneye verilmesi zımmmdadır. Bir hu
susu öğrendim, 100 bin nüfustan fazla olan 
şehirlerimizde mütehassıs kadrosu bulunmadı
ğını söylediler. Bu duruma göre bendenizin 
Keşan'ın kadrolarının ikmali hususunda bir 
talepte bulunmama imkân kalmamıştır. Ama 

bir hususu da huzurunuzda belirtmeden, geçe-
miyeeeğim. o da. şudur; ihtilâl devrinin Sağlık 
ve: Sosyal Yardım Bakanı Sayın Kayıp Üner 
Keşan'a bir büyük röntgen cihazı göndertm.iş-
tir. Bunun fatura fiyatı da 1.27 bin liradır, 
büyük çaptadır ve, başka vilâyetlerimizde ol-
mıyan bir cihazdır. Geleli iki sene oldu, fakat 
henüz işlemiyor. Rica ediyorum Sayın Bakana, 
bari bu cihazı muhtacolan bir vilâyete versin
ler. Böyle boş durması ite hem işe yaramı
yor, he'm de millî servete yazık oluyor. Veya 
Keşan'da kalaca'ksa bu cihaz, bunu işletecek 
bir -mütehassısın oraya xgönderilmesi gerekir. 
hiç olmazsa röntgenden anlı yan bir teknisye
nin gönderilmesi gerekir. Bu suretle bir çare 
istemek, bendenizin hakkı olsa gere'k. 

İkinci bir husus : Türkiye'de askerî birlik 
lere verilen sıhhi malzeme bakımından iki 
mümtaz yerimiz vardır. Birisi Keşan'daki as
kerî birlikler, diğeri de İzmir'deki 'as'kerî bir
liklerdir. tzmir'dekiler hakkında bir malûma
tını yoktur, ama Keşan'daki Tümen birliğinde 
olan sıhhi malzeme 'miktarı ifade edildiğine 
göre muazzam bir yekûn tutuyormuş. Buna 
rağmen askerî hastane yoktur. Askerler, 'ki
fayetsiz ve kadrosu dar olan Keşan Memleket 
Hastanesinde tedavi görmektedirler. P.a'kat 
mal/emler sandıklar içerisinde iki seneden beri 
durmaktadır. Burada bir meç. hastanesinin ya
pılması ve Keşan Memleket Hastanesiyle as
kerî hastanenin koordine bir ışckilde çalışma
ları hususunu Sayın Bakanın nazarı dikkat
lerine arz edeırim. Vâki tcnkidJerim dolayısiyle 
Sayın Bakandan özür diler, beni dinliyen ar
kadaşlarıma d,a arzı teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Baka

nı. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

YJUSUF AZtZOĞLU (Diyarbakır) — Cevabım 
münasebetiyle Sayın Fahir Giritlioğlu arkadaşı
mızın tatmin edilmedim dediği kısma temas ede
ceğim. 

Arz ettiğim gibi, 3017 sayılı Kanun Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınıza muvakkat dahi ol
sa, lüzum gördüğü kadroların lüzum gördüğü 
yerlerde kullanılması için salâhiyet vermiştir. 
Bizim elimizde bütçede kâfi miktarda mütehas
sıs kadrosu bulunmadığı için açık bulunan, Hü
kümet tabibi kadrolarından bir kısmına müte-
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hassıs bulduğumuz takdirde mütehassıslara tah
sis etmekte ve bu suretle iş yürütmekteyiz. Bir
çok bakanlıklara olduğu gibi Sağlık ve Sosyal 
Vardım Bakanlığınıza da kadrolar isim üzerine 
değil toptan olarak verilir, bu esnada Keşana da 
şu kadar kadro tahsis edildi diye bir şey mevzuu-
bahis edilmez. Hükümet tabibi ve mütehassıs 
kadroları Sağlık Bakanının gördüğü lüzum ve 
ihtiyaç üzerine muhtelif yerlere serpiştirilir. 
Muhterem arkadaşımın söylediği gibi bu da usul
süz bir hareket değildir. Bakanlık, elinde mev
cut mütehassıs kadrosu olmadığı için Hükümet 
tabipleri ile, muvakkat kadrolarla bu işi yürüt
mektedir. Bunlar Keşan için muvakkat sayılmaz, 
Keşan'ın asli memurlarıdır. Bu suretle muvakkat 
kadro verilmiş olmasına rağmen ne bir aksaklık 
mevcuttur ve ne de onlar 50 - 60 liralık kadro-
1 arda çalışmaktadırlar. 

«1963 yılı için Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınız ne düşünüyor"?» sualine gelince; Ba
kanlığınız Keşan için ayrı bir şey düşünmekte
dir. imkân bulunduğu takdirde Hükümet tabibi 
kadrosu yerine mütehassıs kadrosu vermek su
retiyle aynı şekilde Keşan'daki hizmeti devanı 
ettirecektir. Ayrıca bir projeye lüzum yoktur. 
Mütehassıs ve Hükümet tabibi kadrosu istiyece-
ğiz. Yüksek Meclis verdiği takdirde bunlar yer
lerinde kullanılacaktır. 

Hemşire mevzuunu biraz da sual dışına çıka
rak arz ettim; yüzde yirmi gibi bir imkânla çalı
şıyoruz. Yani, Keşan'da 10-20 hemşireye ihtiyaç 
varsa, biz ancak 2-3 hemşire veriyoruz. Elimiz
deki imkânlar budur. Bugün Sağlık Bakanlığı
nın emrinde yalnız l 000 hemşire mevcuttur. Bu
na karşılık 35 000 yatağımız ve memleketimizin 
muhtelif yerlerine yayılmış muhtelif sağlık te
şekküllerimiz vardır. Bunlara göre hemşireleri 
taksim ettiğimiz takdirde, kendileri de benim 
yaptığım gibi hemşire yardımcılarını hemşire 
olarak kabul ediyorlarsa, hemşire olarak bir is
tihkak, yahut da bütün imkânlarımızı müesse
selere dağıtmak gibi bir şey mevzuubasolduğu 
takdirde, azami olarak 50 yatağa bir hemşire 
düşmektedir ve Keşan'a bir, hemşire ve iki 
hemşire yardımcısı verilmiş bulunmaktadır. Bu
nunla hizmetleri gördüğümüz iddiasında olma
dığımızı da deminki muruzatımda söylemiş 
bulunuyorum. Mevcut personel ile de hizmetle
ri lâyikı veçhile yürütmek imkânını bulamıyo
ruz. Ke^an Hastahanesi de dahil; hemşiresiz-
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lik yüzünden, birçok hastanelerimiz, hatta bü
tün hastanelerimiz sonsuz sıkıntı içerisindedir. 
Sağlık Bakanlığı aldığı tedbirlerle mevcut hem
şireleri illere dağıtmakta ve en kısa zamanda 
bu acıklı ve perişan vaziyette nihayet vermek 
için âzami gayreti sarfetmektedir. Bu hususlar 
bir müddet sonra önümüze gelecek plânda 
derpiş edilmiştir. Sağlık Bakanlığı 1962 - 1963 
yılı çalışmaları içinde arz ettiğim gibi, bunlar 
göz önünde bulundurulmuş ve istikbâl için lâ-
zımgelen tedbirler alınmıştır. Yüksek malûmla
rıdır; bugün alman tedbirler 4 - 5 sene sonra 
nemasını verecek tedbirlerdir. Binaenaleyh kı
sa zamanda maalesef Keşan'ın seviyesine ve 
(.4arp memleketleri normlarına uygun şekilde ih
tiyacı temin etme imkânına mâlik değiliz. 

Keşan'da bir tümen bulunmasına rağmen 
bir hastane tâlebedilmesi gayet normaldir. Ve
rilmemiş olması bir aksaklıktır. Tahmin ede
rim ki, Savunma Bakanlığı bunun icabını dü
şünmektedir. Çünkü, bu çeşit büyük askerî 
birliklerin bulunduğu yerlerde askerlerin ken
dilerine has hastaneleri mevcuttur. Ve çok de
fa bu hastaneler Devlet hastanelerine ihtiyaç 
göstermezler, öyle tahmin ederim ki, Savun
ma Bakanlığı kendileri de, benim de müdaha
le ve ricalarımla kısa bir zaman içinde Keşan'
da lâzımgelen tedbir ve tertibi alacaktır. 

Kontken mütehassısı meselesine gelince; arz 
ettiğim gibi maalesef bu ihtisas sahasında ela
man, kaza merkezlerine ve 50 yataklı hastane
lere gönderilecek miktarda değildir. Buna rağ
men (riritlioğlu arkadaşımızın ifade ettikleri 
gibi, kaza merkezlerinin birçoklarında rönt
gen cihazı mevcuttur. Sağlık Bakanlığınca ora
lara gönderilmekte olan röntgen cihazları dahi
liye mütehassisi a rı veya laborantlarla idare 
edilmektedir. 

Şayet mütehassıs arkadaşlarımız bu cihazı 
kullanmakta teknik bilgiye vâkıf değillerse, 
arkadaşımızın bu suallerinden istifade ederek 
bu arkadaşları kursa çağırır ve oradaki röntgen 
cihazını muattal vaziyetten kurtarırız. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Oylarınıza arz edilen üç kanun tasarısının 

neticeleri gelmiştir. Arz ediyorum : 
Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü 1956 büt

çe yılı Kesin hesabı kanun tasarısının ikinci oy
lamasına (264) arkadaş iştirak etmiş, 262 kabul, 
1 ret, 1 çekinser oy vardır. 
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Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1957 büt

çe yılı Kesinhesap kanun tasarısının ikinci oy
lamasına (252) arkadaş iştirak etmiş, (250) ka
bul, 2 çekinser oy kullanılmıştır. 

1957 malî yılı hesabı katî kanun tasarısının 
ikinci oylamasına (246) arkadaş iştirak etmiş, 
(246) sı da kabuldür. 

Bu suretle her üç tasarı da Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 

Arz ederim. 
Sorulara devam ediyoruz. 

12. — Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, 
jandarmanın salâhiyeti dışına çıkarak sebebol-
duğu olay bulunup bulunmadığına ve jandarma 
ve polis teşkilâtının ıslahı hakkında ne düşünül
düğüne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/364) 

BAŞKAN — Soru sahibi Cevat önder bura
dalar mı efendim? Yoklar. İkinci defa bulunma
dıkları için soruları düşmüştür. 

13. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
bu yıl içerisinde, Doğu - Anadolu'da ne kadar 
şekavet hâdisesi olduğuna ve şekavetin bastırıl
ması için uzun ve kısa vadeli ne gibi tedbirler 
alındığına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/365) 

BAŞKAN — Soru sahibi Cevat önder ikinci 
defa bulunmadıkları için bu soruları da düşmüş
tür. 

14. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, çeşitli yönlerden istismar edilen Eminsu 
konusu hakkında neler düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/367) 

BAŞKAN — Soru sahibi Kenan Esengin bu
radalar mı? («Burada» sesleri) Millî Savunma 
Bakanı? Yok. Soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

15. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve civarı iller
de henüz yakalanamamış bulunan gıyabi mevkuf
ların adedine ve bunların yakalanmaları için 
özel surette tedbir alınıp alınmadığına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/368) 

BAŞKAN — Soru sahibi Esat Kemal Aybar 
buradalar mı? Buradalar. İçişleri Bakanı? Yok. 
Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

16. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, kaçakçılığın meni ve takibi maksadiyle 
istimlâkine karar verilen Güney - Doğu'daki ara
zilerin istimlâkinden vazgeçme yoluna gidilip 
gidilmiyeceğine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/369) 

BAŞKAN — Soru sahibi Esat Kemal Aybar 
buradalar. İçişleri Bakanı? Yok. Gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

17. — Kastamonu Milletvekili Osman Ok-
tay'ın, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Mer-
güze bucağı Jandarma Karakolunda Cemal Ka
tırcı ve arkadaşlarına kanunsuz işlem yapıldığı
nın doğru olup olmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/370) 

BAŞKAN — Osman Oktay, buradalar mı 
efendim?.. (Yok, sesleri) İkinci defa bulunmadık
ları için soruları düşmüştür. 

18. — Kastamonu Milletvekili Osman Ok
tay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp sonra
dan durdurulan soğuk hava deposunun ikmalin
den vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/371) 

BAŞKAN — Osman Oktay?... (Yok, sesleri) 
İkinci defa bulunmadıkları için ikinci soruları 
da düşmüştür. 

19. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Kırşehir ve civarında vukubulan kum fırtınasın
dan zarar görenlere tohumluk buğday yardımı 
ile borçlarının tecili hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/372) 

BAŞKAN — Halil özmen?... (Yok, sesleri) 
Birinci defa bulunmadıkları için soru gelecek 
birleşime kalmıştır. 

20. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Kızılırmak'ın Çorum ili hudutları dâhilinde ka
lan kısmında bugüne kadar kaç regülâtör kurul
duğuna ve halen kaç müracaat bulunduğuna dair 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı tlyas Seç-
kin'in sözlü cevabı (6/373) 

BAŞKAN — Faruk Küreli. Buradalar mı 
efendim?... («Burada» sesleri) Bayındırlık Ba
kanı?.. («Burada» sesleri) 
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Soruyu okutuyorum 

1962 3 . 9 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususatm Bayındırlık Bakanı ta 
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ 
letlerinizi saygiyle arz ederim. 

Çorum Milletvekili 
Faruk Küreli 

1. Kızılırmak'm Çorum ili hudutları dâhi
linde kalan kısmında bugüne kadar kaç regülâ
tör kurulmuştur, halen kaç müracaat mevcuttur? 

2. Umumi akar sular üzerine inşa edilen bu 
kabîl tesislerle, Devlet Su işleri Umum Müdürlü
ğünün alâka, vazife ve salâhiyet hudutları nedir? 

3. Mezkûr sulardan istifade hangi kanun hü
kümlerine ve ne gibi esaslara bağlıdır. Mevcut 
ve merî mevzuatın ihtiyaca cevap verdiğine kaani 
misiniz? Bu hususta Vekâletinizin yeni tasarı ve 
tasavvurları var mıdır? 

4. Eegülâtör tesislerini istihsale müteveccih 
özel sektör yatırımları olarak mütalâa ediyor mu
sunuz, bu teşebbüslere malî yardım düşünülmekte 
midir? 

5. D. S. I. nde çalışan ve bu konudaki pro
jeleri tetkik eden mühendislerden, regülâtör te
sis eden âdi ortaklıklarda hissedar olanlar var 
mıdır, bu konuda ihbarlar mevcut mudur, bu du
rumda mühendisler varsa haklarında ne gibi ta
kibat yapılmıştır, neticeleri ne olmuştur? 

6. Çizsu Tarım Ortaklığının regülâtör tesis 
için D. S. I. ne müracaatı ile ruhsat almaları 
arasında ne kadar zaman geçmiştir. Gecikmenin 
sebebi nedir?. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı, (buyurun. 
BAYINDIRLIK BAKANI ILYAS SEÇKlN 

(Ankara) — Kızılınmak'm Çorum idi hudutları 
ıdâlhilinde kalan kısmında bugüne kadar kaç re
gülâtör kurulduğuna ve halen kaç anürtacaat 
bulunduğuna dair Çorum Milletvekili sayın Fa
ruk Küreli tarafından verilen «sözlü BOTU' öner
gesine hazırlanan cevap aşağıda anz edilmiştir. 

1. Kızılırmak'm Çorum İtli hudutları dahi
linde kalan kısmında bugüne kadar 6 regülâ
tör (kurulmuştur Bir yedinci regülâtörün tesisi 
için Çizsu Tanım Ortaklığı tarafından teşebbüs
te bulunulmuştur. Ayrıca, bir sekizinci regülâ
tör için yalnız dilekçe ile yapılmış bir müracaat 
mevcuttur. 
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2. Bu kabîl teslislerle Devlet Su işleri Ge

nel Müdürlüğünün alâka, vazife ve ısalâhiyet 
hudutları, 6200 sayılı Devlet Su îşleri Genel 
Müdürlüğü Teşkilât Kanununun '2 nci madde
sinin (L) fıkrasında ve 4373 sayılı (Taşkın su
lara ve ısu baskınlarına Karşı Koruma Kanu
nundaki 1. ve 3. maddelerde eslas itibariyle be
lirtilmiştir. 

A) 6200 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
(L) fıkrası : 

Madde 2. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğünün vazife ve salâhiyetleri şunlardır : 

L) Hükümet daireleriyle Hükümete bağlı 
müesseseler ve diğer hükmi ve halkiiki şahıslar 
tarafından yapılıp âmme menfaati bulunan ve 
Umum Müdürlüğün vazifesi ile ilgili işlere ait 
proje ve keşdîf evrakını tetkik ve tasdik etmek, 
inşaatın yapılmasının proje ve fennî icaplara 
uygunluğunu muralkaıbe etmek ve Ibu işlerin 
etüt ve projelerini uygun gördüğü bir ücret 
mukabilinde yapmiak veya yaptırmak; 

B) 4373 sayılı (Taşkın Sulara ve Su Bas
kınlarına karşı Korunma Kanunu) nun 1 nci ve 
3 ncü maddeleri : 

«Madde 1. — Yüksek seviye gösteren uımu-
mi veya hususi kapalı veya \alkar suların Itaşma-
siyle su altında kalaın veya su baskınlarına uğ
rayabilecek olan sahaların sınırları Nafıa Ve
kâletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti
nin kararı ile teslbdit ve ilân edilir. 

Madlde 3. — Birinci ımadde (hükümleri da
iresinde tesbilt ve ilân edilmiş olan sınırlar için
de teslisat, inşaıat veya tadilât yapmak, fidan 
veya ağaç dükmek yasaktır. MKilsaade verilme
si, Su işleri Müdürünün, bulunmıyan yerlerde 
Nafıa Müdürünün, fennî mahzur olmadığı hak
kımda rıapor vermiş olmasına bağlıdır. 

Birinci fıkra hükmüne muhalif olarak izin 
istihsal edilmeden yapılan ve suyun akmasına 
veya su seviyesinin yükselmesine tesiri olan 
tesisat, inşaat veya tadilâJt, dikilen fidan veya 
ağaçlar mahallî Su işleri Müdürünün, yoksa 
Naıfıa Müdürünün, teklifi üzerine Valinin ka-
rariyle yıktırılır ive bu hususta yapılan masraf
lar saihiplerinden alınır.» 

3. Uınmmi akar ısular Devletin hüküm ve 
tasarrutfu altında olup bütün vatandaşların is
tifadesine açıktır. Bu sulardan sulaima yapıl
mak istenildliği takdirde yukardaki madde 2 de 
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belirtilen "kanun hükümlerine g'öre işlem yapıl
maktadır. 

Mevcut ve nıer'i mevzuat dağınık bir du
rumda olup işitin MI ,1in tanzimi, kontrolü ve 'mü
badele hakla gibi hususları ihtiva, etmemelktedir. 
Bu itibarla, ihtiyaca cevap verdiği kanaiatıiuıde 
değiliz. 

Bu hususta «su kaynaklarının kutla nıknası 
hakkında, kanun tasarısı» hazırlanmış olup ımuh-
teiil* kademelerde incelenmesine başlanmıştır. 
Bir sen e i (-inde Büyük Millet Meclisine sevk edi
leceği tahmin olunum aktadır. 

4. Müteşebbislerine kâr gayesi gütmemek 
şartiyle alkar sulardan faydakmımak nıaksadliy-
le kuralaeaik derneklere iinaddi yardım yapılma
sı düşünülmektedir ve İnilen mevcut mevzuat 
dairesinde ,bu giihi yardımlar yapılmaktadır. 

M'ulhtereın arkadaşlarım 'buyuruyorlar iki, 
(Devle! Su işlerinde bir mühendisin regülâtör 
projesi yaptığı ve bil âhara, bu projenin gerek
tirdiği tesislerde ortaiklanla ortak olduğu yolun
da, ihlbar var 'mıdır1?) 

f>. lVu konuda. yapılmış olan 'bir ihbar mev
cuttur. Bu konu üzerinde tahkikat yapılmakta
dır. Henüz netice alınmamıştır. 

6. Gizsu Tarım Ortaklığı, Kızılırmak neh
ri üzerinde Ttozlulburan mevkiinde kurmayı ta
sarladığı bir regülâtöre ait projeleri. 18.6.1962 
günlü bir dilekçe ile Devlet Su tşleri Genel 
Müdürlüğüne vermiş, projeler tetkik edilerek 
tasdik edilmiş ve 16.7.1962 günlü bir yazı ile 
Oornm Valiliğine gönderilmiştir. 

Bilâhara, mezkûr ortaklık, kuracağı regülâ
törü Tozlubıırun mevkii yerine Kumçeltik mev
kiinde inşa etmeyi tercih ederek, 'bu yeni yerde 
'mevcut şartlara göre hazırlattığı ikinci bir pro
jeyi 14.8.1962 günlü bir dilekçe1 ile vermiş, bu 
projeler de tetkik ve tasdik olunduktan sonra 
31.8.1962 tarihinde Oonım Valiliğine gönderil
miştir. 

Proje tetkiki için geçen bu müddetler nor
mal sayılmaktadır. 

Bil fiil erinize arz olunur. 
BAŞKAN -- 'Soru sahihi buyurun. 
FARUK KÜRFJiI (Oorum) — Muhterem 

arkadaşlarım, sözlerime Volkil Beyefendiye te
pkidir etmekle haşlıyorum. Bu sorumla memle
ketin iktisadi hayatı için çok mühim olduğu
nu zannettiğim bir meseleyi Meclisin ve Hükü
metin ıttılaına arz etmek istedim. 

17 .9 .1962 O : 1 
Muhterem arkadaşlar; umumi akar sular

dan istifade ile alâkalı kanunları Vekil Bey
efendi saydılar. Bendeniz, 'bunlara iki kanun 
klaha ilâve edeceğim : 

1. Çeltik ekimi Kanunu, 
2. Medenî Kanunun 641 nci maddesi. 
Taşkın «ular Kanununa, göre, icra Vekilleri 

Heyetince tesbit ve ilân edilen sular üzerinde 
yapılacak her türlü tesisat ve projelerin tasdiki 
i eabet'm ektedir. Tasdik makamı Devlet Su iş
leri Umum Müdürlüğüdür. Umum Müdürlüğün 
teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 6200 sayılı Ka
nunun «L» bendi salâhiyetle alâkalıdır. Bu kıs
mı Vekil Bey okudular. Çeltik Kanunu, yeni 
çeltik ekimine tovöslsü'l (iden bir kimsenin su
yun regli 1 e edildiği noktalardan ekim sahasına 
kadar kanalların açılması 'sırasında 3 ncü şa
hıslarla (tıkacak ihtilâfları hakem yolu ile hal
letmeye mütedair hükümleri ihtiva ediyor. G-e-
reik. 6200 sayılı Kanun; gerek Taşkın sular Ka
nunu gerekse 'Çeltik ekimi Kanunu olsun, mese
lenin tamamen teknik yönden projelerin tasdi
kiyle alâkalıdır. Şimdi Medenî Kanunun 641 
nci maddesini okuyorum. 

Madde 641 : «Sahipsiz şeyler ile menfaati 
umuma aidolan mallar Devletin hüküm ve ta
sarrufu altındadır. Hilafı salbit olmadıkça men
faati umuma, ait sular ile ziraate elverişli olmı-
yan yerler, kayalar, tepeler, dağlar ve onlardan 
ç.ıikan kaynaklar kimsemin mülkü değildir. Sa
hipsiz şeylerin ihraz ve işgali yollar ve meydan
lar, akar sular ile yatakları gibi, menfaati 
ulmııma ait malların işletilmesi ve kullanılmam 
hakkında ahkâmı mahsus vaz'olunur.,» 1926 se
nesinde meriyete giren Medenî Kanunun bu 
hükümlerine rağmen, halen bu mevzuda yani. 
umumi akar sulardan istifade mevzuunda bir 
kanun çıkarılmamıştır. Şimdi bendeniz bu so
rum dolayısiyle memleketteki realiteden bahset
mek istiyorum. 

Son senelerde Kızıl İrmak üzerinde regülâ
tör kurmak hususundaki teşebbüsleri, memnu 
niyetle kaydetmek lâzımdır ki, artmıştır. Ba
kan arkadaşımız da ifade buyurdular... 

Arkadaşlarım, bir regülâtörün kurulması 
bir buçuk - iki milyon liraya, mal oluyor. Bu 
suretle asgari 15 - 20 bin dönüm miktarlık 
kadinıen yatan arazileri münbit topraklar hali
ne geliyor. Regülâtör sahalarını tetkik ettim. 
fki sınıf vatandasın endişe içinde olduğunu mü-
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şaiıede ettim. Regülâtör ortaklıkları âdi ortaklık 
oluyor, on beşer bin, yirmişer bin lira vermek su
retiyle kurulan bu regülâtörlerin iki tanesi Dev
let Su işlerine dahi müracaat edilmeden yapıl
mıştır. Ondan sonra yapılan regülâtörler için 
tır. Ondan sonra yapılan regülâtörler için 
«Ö200 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (L) ben
di mucibince yapılan projeleri bizim tetkik et
memiz ve bizim dediğimiz yerde kurmanız, biz
den müsaade almanız lâzımdır» denilmiş, bn 
suretle projelerin tasdiki yapılmıştır. Fakat son 
müteşebbise Devlet Su işleri ilgilileri şu cevabı 
veriyor; «Projelerinizi tetkik ediyoruz, evrak 
kâfi değildir, sulamak istediğiniz köy ile m li
ka ve I e ya} >a ca ksı n ı z.» 

Den şimdi sayın Vekilden öğrenmek istiyo
rum ; (L) bendindeki «Keşif evrakı ve proje
lerin tetkik ve tasdiki» salâhiyetinden fazla 
olarak regülâtörün malî tarafı finanse ediliyor. 
Bir taraftan bunun projesi yaptırılırken, diğer 
taraftan, birkaç milyon lira harcamak suretiy
le meydana, getirilecek regülâtörden sulanacak 
sahaların sahipleri ile tamamen hususi hukuk 
çerçevesi içinde mukavele tanzim etmek mec
buriyetinde kalıyorlar. Ortaklıkların endişesi 
şu: iki miyon lira sarfedildikten sonra, bir re
gülâtör tesis edip topladığı, regüle ettiği suyu 
ekim sahasına, götürürken yolda, vatandaşın 
biı- dönümlük tarlasına rastlıyor. Kanal geçi
recek. Hiçbir âmir hüküm mevcut değil, ta
mamen hususi hukukun mülkiyet hakkının ver
diği kuvvetle vatandaş, ortaklığın karşısına 
dikiliyor, «rıza, göstermiyorum, geçirmiyece-
ğim» diyor. Uzlaşma lâzımgeliyor. Bir dö
nüm. kınac yerdir, belki satsanız 100 liraya alkmaz-
lar, fakat 10 bin lira istiyor. Ortaklıklar ihtilâf
ların endişesi içinde ürkmüş vaziyetteler. Bu
nun karşısında, regülâtörden arazisini sulaya
cak. köylünün de endişesi var. Arazi sahibi 
olmıyan regülâtör sahipleri, ile, arazi sahibi 
olan vatandaşlar sulama işleri için mukaveleye 
girişiyorlar. Vatandaş bu durumlarda istismar 
ediliyor. Regülâtör ortaklığı diyor ki : Vatan
daş her sene idrak ettiği mahsûlün % 20 sini 
bana vereceksin. Köylü, bozkır ve kıraç top
raklarının regülâtör yardımıyla sulanmasını te 
inin etmek için müzayaka halinde ağır şartları 
kabul etmek suretiyle ortaklıkla mukaveleye 
girişiyor. Regülâtör tesisi için sarf edilen 1 - 2 

milyon lira. 2 - :.? senede çıkarılıyor, 17 sene
den beri köylünün alın teri istismar ediliyor. 

Şu maruzatımdan da anlaşılacağı üzere orta
da regülâtör tesisleriyle alâkalı bir teknik mev-" 
zuat var. Fakat, salâhiyetlerde tereddüt mev
cut. Devlet Su işleri Oenel Müdürlüğünün 
vazife ve salâhiyetlerini gösteren kanunun'2 nei 
maddesinin (L) bendi biraz evvel okundu. Bu-; 

rada şöyle diyor. «Proje ve keşif evrakını tet
kik ve tasdik etmek.» Demekki Devlet Su iş
leri Oenel Müdürlüğü regülâtör projelerini tet
kik ve tasdik edecektir. Çorum hudutları da
hilinde B tane regülâtör kurulmuştur, bir de 
köylü ile anlaşmak gibi hukukî birtakım ihza-
ratı nasıl istiyor Devlet Su işleri? Görülüyor 
ki, hukukî bakımdan, akar sulardan istifade 
kanununda boşluk vardır, kanun açıklığı var
dır. Vekil Beyefendi bunu kabul ettiler, bunu 
bir müjde olarak kabul ediyorum. Fakat, beni 
üzen nokta şudur: Buyuruluyor ki, «Hususi 
kanun hazırlanmıştır, ancak, gelecek sene Mec
lise gelecektir.» Kanun hazırlanmış ise, ni
çin gelecek sene Meclise geliyor?... Bu işler 
müstacel işlerdir. Devlet, bir taraftan kendi 
iktisadi teşebbüsleri yanında özel teşebbüse mü
zahir olacağım diyor, diğer taraftan Anadalu-
nun bir köşesinde yüz yüzelli kişi birleşmiş, bir 
ortaklık kurmuş, Devletten hiçbir şey beklemi-. 
yor, sadece, «gölge etmeleri» diyor. 

Bendeniz istirham ediyorum, madem kli ha 
zırlanımıştır, mevzuat ihazırlanımıştiT, ve3dl bey 
ve Hükümet 'lütfetsinler binan evvel Yüikf&elk 
Meclise getirsinler, çünkü mesele iktisadi haya
tımız bakımımdan 'büyük ehemmiyet arz etmek
tedir. 

Yine cevaplarının bir noktasında buyurdu
lar ki; müracaatlar mevcut mevzuata göre 
neticelendiriliyor. Şimdi arkadaşlarım, Kızılır-
mağııı her hangi bir noktasında regülâtör tesis 
etim ek üzere projeleri 'dilekçelerine ekli iki ha
kiki veya hülkmi şahıs aynı anda müracaat et
miş olsa ve her iki projede mevzuata, uygun 
ollsıa acaba hak kimin olacaktır. Mevzuatta böy
le bir hüküm yolktur. Mevîzuaftta. takdir ve ta
kaddüme yer verilmemiştir, işler mevcut mev: 
zuat a göre yürütülüyor diyorlar, nasıl yürüte
cekler? O hailde Ihususi kanunun ıbir an evvel 
Yükselk Meclise şevkinde faydalar mevcuttur. 
Oizsu Ortaklığından bahsettiler. Bıi ortaklığın 
projelerinin tasdiki 9 ayda. tamamlanamamıştır; 
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arkadaşlarım. Deniliyor ki, ilk müracaatlarında 
Tozluburün denilen mevkide regülâtör yapa
caklarım ifade etttnüçler, «sonradan regülâltörün 
yerini değiştirdikleri için i§ uzamıştır. Böyle 
değilldir. Bu üş için yapılmış lolan müracaat Toz
luburün mevkiidir. Bu kabil hayır işleri maale
sef memlekette tezvir karışmadan yürümez. Re
gülâtör ortaklıkta biraz önce de arz ettiğim gibi 
köylüyü istismar etmeik istiyor. Regülâtör Ikur-
wak için ya/ruş var, birisi projeye göre filân 
yerkle regülâtör kuracağım diyor; regülâtör 
hazırlık safhasında iken diğerleri Ibuna mani 
olmak için, muhtarın mührünü basarak uygum 
değildir (biz bu regülâtörün buraya Ikuruüıması-
nı istemiyoruz, diyor. Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğü hiçbir şekilde salâhiyet sahibi ola
madığı halde oradan (kaldırım diye müdahale 
ediyor. Teknik baikımJdan mahzur varsa proje 
tasdik edilmez, mahzur yoksa bu kabîl hazırlık 
vaziyetinde olan Şişler akim bırakılamaz. 

îşite Çizsu Ortalklığunm müracaatım, 9 ayda 
intacedilmesinin sebebi, fbiır taraftan yapılan 
teavir, diğer taraifltan Haaradi Topfeaya denilen ve 
Proje Dairesinde çalışan ve diğer bir regülâtörün 
ortağı olan, memur statüsünde bulunan, Devlet 
Su İşleri Kanununa göre suç işlemiş durumda 
olan zatın, daire içinde, işi, müşkülâta sevk etme
sidir. Mesele Vekâlete aksettirildikten sonra 9 
ayda çıkmıştır. 

Vekil Beyefendi dediler ki; «Bu zat hakkın
da ihbar vardır, tahkikat yaptırılıyor, neti
celenmedi.» Bilmiyorum, bu tahkikat neden 
bu kadar uzuyor? Bu kadar uzayacak bir me
sele değil, İskilip Noterliğinde, bu zatın ortak
lık mukavalesi mevcuttur. Noterlikten muka
vele celbedilir, iş anlaşılır. Bu zatın, hâlâ va
zifesi başında kalması da acıdır. Bendenizin 
son istirhamım, 15 - 20 bin dönümlük bir ara
ziyi çeltiklik haline getirip, iktisadi hayatı
mıza büyük "kıymetler katacak olan bu te
şebbüsleri suhuletle yürütmek için bir taraf
tan kanunlarımızdaki boşluğun doldurulması 
cihetine gidilsin, diğer taraftan Devlet Su İş
lerinde çalışan kötü niyetli insanlar her halde 
temizlensin. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —? Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇ
KİN (Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım, 
$kar suların regülâtörler kurmak suretiyle, 
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verimsiz topraklarda çeltikçilik gibi daha 
verimli işlere tahsisi mümkün olmaktadır. Kı
zılırmak üzerinde şimdiye kadar (6) tane regü
lâtör fiilen kurulmuş, iki tanesi de Devlet 
Su işlerinde tetkik edilmektedir. Sayın Fa
ruk Küre)i arkadaşımız buyurdular ki, «Bu 
husustaki, kanun madem ki, vekâlette hazır
landı, niye şimdiye kadar Meclise sevk edilme
di?» Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bu ka
nun projelerini kendi sahayı ihtisasına giren 
noktalarda hazırlamıştır. Ama, takdir buyurur
sunuz ki, Medeni Kanunla sıkı sıkıya bağlı olan 
bir kanundur. Mülkiyet hükümlerini bünyesinde 
tam mânasiyle taşıyan bir kanun olacaktır. Yal
nız Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün ha
zırladığı bu kanun, ziraat odalarından tutun 
Adalet Bakanlığından, İçişleri Bakanlığından 
ve Devletin çeşitli sektörlerinden ilgisi dola-
yısiyle mütalâalarını almadan fikirlerine kanun 
bünyesinde yer vermeden kolay kolay çıkacak 
bir kanun değildir. Bu bakımdan hazırlanan 
bu kanun çeşitli Devlet dairelerine bu mev-
zudaki mütalâalarını bildirmek üzere, gönderil
miş bulunuyor. Alacağımız cevap üzerine son 
şekli verilerek Muhterem Meclise arz edilecek
tir. 

Muhterem arkadaşımın buyurdukları husus, 
Çizsu ortaklığı bana dntikal ettikten sonra 
nazarı dikkatimi celbetmiş bulunmaktadır. y Doğ 
rudur, mesele, Çizsu Ortaklığına regülâtör 
kurma müsaadesi verilir, verilmez şeklindeki ih
tilâf. Bendeniz bir gün Nafıa Vekâletinden 
çıkarken bana duyuruldu. Hâdisenin tetkik edil
mesi için hemen emir verdim. 24 saat sonra 
bana izahat verdiler, ne 6200 sayılı Kanunda, 
ne Medeni Kanunda Devlet Su İşlerine müra
caat eden bir vatandaşa, regülâtör kurma imti
yaz şeklinde müsaadesini verip vermeme bakı
mından bir salâhiyet taşımadığını, eğer teknik 
bakımdan her hangi bir mahzur mevcut değil
se, müracat eden her vatandaşa bu müsaadeyi 
verme durumunda olduğunu öğrendim. Ve iki 
gün içinde müracaat eden vatandaşların regü
lâtörlerini kurabilmeleri için projelerinin tasdik 
edilmesi emrini verdim. 

Şimdi; Sayın Küreli'nin sorularında entre-
san bir husus vardır : Bu iş için âdi ortaklık
lar kuruluyor. Ortaklığın kurucuları 10 kişi, 
50 kişi veya 3 kişi olabilir. 1,5 - 2 milyon lira
lık bir yatırımın ilk tesis sermayesi bu va-
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tandaşlar taralından temin edilir. Biz Devlet 
Su işleri olarak projeleri tasdik ederiz, fakat 
'bunların gerçekleşmesi iein 'her hanigi bir maddi 
yardımda bulunanlayız. Biraz evvel arz ettiğim 
yardımlar daha çok kâr -gayesi gütmiyen der
neklere, bilhassa yapılacak olan regülâtörlere 
olabilir. Regülâtör kuracak olan vatandaşlar 
'bundan faydalanacaklar ama, neticesinde sa
dece 3-5 kişi menfaat temin etmiş olmıyacak-
tır. Bu kabil olanlar da vardır. Bilhassa bun
ların teşvik edilmeleri şayanı arzudur. Yoksa 
IJ-5 kişinin uzun 'müddet regülâtör sularından 
faydalanacak arazi sahiplerinin mahsullerinin 
% 20-25 ni regülâtör sahiplerine terk etmele
rini 1)endeniz de hiçhir zaman tecviz etmedim. 

Çizsıı Ortaklığı (% 25 vermiş, başka birisi 
% 20 vermiş Uma 3-5 kişinin kârı yine 3-5 ki
şiye gidecektir. Devletin 'bu masraflara iştirak 
etmesi düşünülemez. Arz ettiğim ıgihi âmme 
karakterinde olan derneklere Devletin yardım 
etmesi, maddi ve mânevi müzaheret göstermesi 
vazifesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Su İşleri, 
hu yolda imtiyaz verme salâhiyetini haiz de
ğildir. MuUyyen bir noktada, bir regülâtör ku
rulabilir. Bu regülâtörün sulama sahası bilfarz 
10 kilometre ise, bunun 5 kilometresinde başka 
bir regülâtör daha kurulalbilir. 

Bu ihtilâf dolayısiyle nazarı dikkatimi çe
ken husus şudur : Regülâtör 10 kilometrelik 
bıir çorak sahayı sulıyacak. Bu regülâtörün beş 
kilometre "altında ikinci bir regülâtör daha ku
rulur. İkinci regülâtörün kabarttığı sular bi
rinci regülâtörün arazisini basabilir. Tabiî, hu 
kısımda kalan kimselerin muvafakatleri şarttır. 
'Bir iki kilometrelik kısım su altında kalabilir. 
Hazırlanmakta olan kanun tasarısı, bu yolda, 
idareye daha ciddî salâhiyet vermektedir. Bu 
salâhiyet verildiği takdirde, bu regülâtör 10 
kilometrelik, 15 kilometrelik araziyi verimli ha
le getirirse, artık 3 tane regülâtörün kurulma
sına her halde müsaade etmemek lâzımdır. 
Aksi takdirde bu gibi az sahalarda çeşitli regü
lâtör kurmakla, sulama- işleri pek faydalı hale 
gelmez. Bendenizin nazarı dikkatini çeken en 
mühim husus bu olmuştur. Bu işlerdeki salâ
hiyet de Devlet Su İşlerinin olmalıdır. 

Biz küçük su işlerine çok ehemmiyet veri
yoruz. Büyük barajlan yapıp 'bu regülâtör sa
haları barajın suları altında kalıncaya kadar, 
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ufak sermayelerle yapılacak regülâtörlerin 
Devlet Su İşleri tarafından yapılmasının ye 
bütün vatandaşların sulamadan istifade etti
rilmelerinin daha faydalı olacağı kanaatinde
yim. 

'Sayın1 Küreli'nin huyurduMarı ikinci bir 
nokta: Kurulmuş olan Çizsu regülâtörü ortak
larından «biı* 'vatandaşın {bundan evvel D&l de 
mühendis olmasıdır. (Halen hendenize de böyle 
'bir ilhıbar vâki oldu. Çizsu projesini tasdik eden 
yüksek mühendisin halen vekâlet camiasında "ol
duğunu söylediler. Kendisi haıkkında kanuni 
takibatın yapılacağından emin olmalarını rica 
edenim. Bu gibi resmi müesseselerde vazife gü
ren teknisyenlerin yalnız 'âmme hizmeti çerçe
vesinde kalmalarını ve Iher hangi bir hususi işe 
karışmamalarını bendeniz de arzu ederim. Bu1 

hususta dikkatli olacağımı arkadaşıma temin et
mek isterim. 

Hürmetlerimle. 

tn 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

21. — Çorum Milletvekili Faruk KüreH'nin, 
Çorum Lisesinde noksan bulunan öğretmenlikU-
re Fen kolunun kapatılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/374) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Bakan bu
rada, Soruyu okutuyorum. 

Millet) Meclisi' Baştkanlığma 
Aşağıdaki hususatın Millî Eğitim Bakanı ta

rafından sözlü olarak (cevaplandırılmasına delâ
let Duyurulmasını saygıyla arz ederim. 

3 . 9 . 1962 
Çorum Milletvekili 

Faruk Küreli 

1. Çorum Lisesi öğretmen 'kadrosunda han
gi 'branşlarda ne miktar noksanlık vardır. Liase-
fen (kolunun kapatılması düşünülmekte midir? 

2. Türkiye'de orta tedrisatın öğretmen (ih
tiyacı ne -kadardır, âcal 'olarak vekâletin .tedbir 
ve taşanları nedir! (Bu hususta üniversite m«-
zunlanndan istifade düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Millî Eğitim Bakanı. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 

HATÎPOĞLU (Manisa) — Muhterem aıfcadaç-
larım, muhterem Farulk 'Küreli arkadaşımın su
alinin iki salftoası vardır ; Birincisi Çorum Iİse-
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.sine ait 'bulunuyor, ikincisi de umumiyetle orta
öğretimde 'öğretmen ihtiyacına 'taallûk ediyor. 
-••• Çorum Lisesine, aidolan sualin, öğretmen ih
tiyacı. mahiyetinde -olduğunu ifade edebilirim. 
Bugün Çorum Lisesi 15 öğretmenle işletilmek
tedir. Bu lise iki devreli tokluğuna göi'e: 2 ede
biyat, '2> edebiyat ıgrupu, 1 felsefe, 1 coğrafya, 
2 matematik, o fen grupu, 1 fizik, I kimya, 1 

.tabiiye, 1 Fransızca, 2 İngilizce, 2 'beden eği
timi, 1 t-esim - iş, 1 müzik, olmak üzere, da'ha 
2'1 öğretmene ihtiyaç vardı r, 

Çorum, Lisesinin fen (kısmının kapatılması
na ait hir yazı Bakanlığıma Çorum Lisesi Mü
dürlüğünden 'gelmiştir. Fakat Baıkan lığımız fen 
kısmının da (kaldırılması doğru ıbulmam ıştır, lira 
kısı'm da devanı edecektir. 'Bu Eylül, döneminde 
Corum Lisesi için 'biraz ikmal edici öğretmen 
bulup göndermeye çalışacağız. Fakat, muhte
rem arkadaşlarım, hugün Maarif Vekâletinin 
öğretmen tedıarikinde, en ziyade silkinti çektiği 
ortaöğretimdir. Ortaöğretimde 'balen ilk devre
ye aidoknak üzere 8 448 öğretmen eksiğimiz 
vardır.' Lise (kısmına aidolmak üzere 1 433 öğ
retmen eksiğimiz bulunmaktadır. Öğretmen ih
tiyacımız, topyeıkûn, 9 881 dir. Bütün 'bunlar 
göz önünde tutulursa yeni nesillerden, 'önümüz
deki yıllarda, bilhassa yeni ortao'kuilarm açıl
ması ile 10 bin öğretm'ene daha muhtaç buluna
cağımızı ifade etmek isterim. 

Bu dııram karşısında aldığımız tedbirler 'bu 
'büyük ihtiyacı tam olarak •karşılıyacaik şekilde 
değildir. Ancak ihtiyacın şiddetini h afifi et ece'k 
tedbirler alabiliyoruz. 

Almalkta o'Jduğumuz tedbirlerin başında, ilk
öğretimde tecrübe kazanmış öğretmeni eri yetiş
tirmek suretiyle, ;kurs görmüş olanlarını orta
okulların birinci ve İkinci sınıflarında istihdam 
ediyoruz. Bundan 'başka yüksek tahsil görmüş 
olanları m ah ali erindeki Ortaokullarda ücretli 
Öğretmen olarak vazifelendiriyoruz. Nihayet 
üniiversite (mezunlarının öğretmen olara'k çalış-
tırılmasını prensibolarak kabul etmiş bulunuyo
ruz. Ortaöğretimin bu öğretmen ihtiyacı daha 
belki 3 -veya 4 sene devam edecektir. 'Çünkü öğ
retmen okullarımızın yeni açılanları henüz daha 
verimini meydana getirmeye başlamamıştır. Bir 
kısmının binaları yeni yapılmaktadır. 1965 -1966 
dan sonra bu şiddetli ihtiyacın Mraz hafifliyeee-
ğini ünıidediyoruz. Fakat 1970 den sonra artık 
öğretmenlerimin, sadece «ayı halamından değil, 
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kalite itibariyle de ihtiyacımızı 'karşılıyacaik bir 
hale gelebileceklerini ümidetmekteyiz. Bugün bu 
durumun meydana gelmiş olması; vaktiyle Türk 
Milletinin öğretim ihtiyaçlarının hesaplanıp >bu-
na göre öğretmen okullarının açılmamış olmasın
dan ve tedbirlerin zamanında alınmamış olma
sındandır. Bu kriz devrini 4 veya 5 yıl olmak 
üzere, fakat her yıl biraz daha ferahlığa gitmek 
suretiyle geçirmek Korundayız. Elimizde bunu 
bertaraf etmek için müessir öğretmen tedarik im
kânları yoktu i'. Ksk'idcn meslekten çekilmiş öğ
retmenler için, ben hizmete geldikten sonra, ay
rıca bâzı tedbirlere başvurduk. Bunlara, hizmete 
gelmeleri için, kolaylıklar gösteriyoruz. 

Öğretmenlerin mesleklerine bağlı kalmaları 
ve hizmete ömürleri boyunca devam etmeleri, ki 
saca ifade etmek isterim ki, bu mesleğin cazip 
hale getirilmesine'bağlıdır. Bunun için vekâletim 
de, muhtelif bakımlardan, öğretmenliği hem mad
di zaviyeden, hem de mânevi cihetten benimse
nir ve aynı zamanda ömür boyunca meslek edi
nilebilir hale getirmek için, bir kanun tasarısı 
üzerinde çalışmaktayız. Bu lâyiha Bakanlar .Ku
rulundan geçtikten sonra Yüksek Meclise sunula
cak, Yüksek Meclisin çalışması ile kanun haline 
geldikten .sonra, bu öğretmen ihtiyacımız da kar
şılanmış olacaktır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

' BAŞKAN — l^aru'k Küreli, 
FARUK KÜRELİ (Çorum) — Muhterem ar

kadaşlarım, her arkadaşımız gibi bendeniz de ta
tilden bilistifade seçim mahallime gittim, öğrenci 
veli!erinin feryat ve üzüntüleriyle karşılaştım. 
Liselerinin fen klorlarında fizik, kimya, mate
matik, edebiyat kolunda felsefe v. s. dersleri
nin hocaları yokmuş. Lise müdürüyle gö
rüştüm. Dediler !ki; bu kadro ile çalışmamı
za imkân yok. Fen .kolunu kapatmamız icaJbedc-
ceğine dair Maarif Müdürlüğüne yazı yazdık. 
Maarif Müdürü ile görüştüm- Yüksek Vekâlete 
keyfiyeti arz (itmişler. Gayet haMı olaralk, «Adı 
var. kendi yok fen kollunun» diyorlar. Bir ta
raftan okul aile birliği toplanmış, vekâletin 
cazip kılamadığı mesleki hiç değilse Çorum için 
biz cazip .kılıalum demişler. Çorum lisesine ve
rilecek, tâyin edilecek öğretmenlere ayda 150 
lira mevsken tazminatı vereceğiz, diye taahhüd-
etmişller. Bakanlığa taahhütleri göndermişler. 

Şikâyetleri tesbit etmekle henaber, bendeniz 
meseleyi yalnız 'bir Çorum Lisesi meselesi ola-
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rak düşünmedim. Kendimi bir an için Millî 
Eğitim Baklanının yerine »koyarak düşünmek su
retiyle meseleyi insaflı bir şekilde tezekkür 
etmek istedim. Çünkü, Çorum Lisesinde olduğu 
gibi, Erzurum'da, Siirt'te ve Amasya'da da ay
nı şekilde geniş çapta 'hoca sıkıntısı olduğunu, 
kaman, zaman saJlıâihiyetli kimselerin beyanların
dan, ifadelerinden anlıyoruz. 

Şimdi arkadaşların , hiçbir hizmet, millî 
eğitim (hizmeti kadar peşinden takibe muhtaç 
değildir. Lisenin iki veya üçüne gelmiş çocuk
larımıza, hocamız yok 1 - 2 ısene bekleyin de
nem iyec ektir. tki şılktan birisi hâsıl alacak, ya 'j 
Çorum'da olduğu gibi 'birçok yerlerde 'bu fen 
veya edebiyat kollan kapatılacak veya yüzde 
.")() »bir* kadroyla derslerin birikişini okutulacak. 
bit- kısmında okutul madan mezun verilecektir. 
Hâsılı taihsili yarım yamalak yapmış bir çocuk 
üniversite ıgiriş imtihanını kazanamıyadaktır. 
18 - 20 yaşma gelmiş çocuklarımızı tahsilden 
geri alıp her hangi 'bir sanata da vermek müm
kün değildir. Onları zararlı un'surlar olarak ce
miyete de salam ayız. 'Bir an içki nasibe! kader, 
tesadüfen üniversite imtihanım kazandığını dü
şünelim. Yarım yetişmiş çocuklar orada taka
cak, emeklerini, ömürlerini Ihöba edecek. Bir
takım diplomalar varmuş, bendeniz şahsan gör
medim, yalnız duydum. Lise mezunudur, orta
okul mezunudur, diyor; arkasında da lisan, ma
tematik dersi görmemiştir, şeklinde kayıt konu-
yormuş. 

Anayasamızın bir 50 uci maddesi var, müsa
ade ederseniz okuyayım. Birinci paragrafı şu: 
«Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağ
lama Devletin başta gelen ödevi erindendir.» 
Anayasamızın 'bu maddesine ^öve Devlet halk 
eğitimini ve öğretimini temin edecektir. Eğer 
elimizde öğretmen yok, mâli takatimiz kâfi de
ğildir derse, Anayasamız 'Hükümet eliyle, Dev
let eliyle küsmen ihlâl edilmiş olur. Çünkü bu 
maddenin tatbik edilmemesi demek Anayasayı 
kısmen ihlâl demektir. Ama, Millî Eğitim Baka
mı ne yapsın, haklıdırlar. Bendenim yalnız ten-
kid etmek için bu suali tevcih etmedim. Bende
niz kendi kendime 'bâzı çareler düşündüm. 

Vekil Bey cevaplarında şu hususu zikretti
ler. İlkokuldan kurs [göstermek suretiyle öğret
menleri ortaokullara veriyoruz, vazifelendiri
yoruz. Ortaoikulll'arda vazife alacak ilkokul öğ-
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retmenlerinin bir kursla ne derece ımüsmir ola
cağını kolayca takdirlerinize arz edebilirim. 
•Ortaokulda vazife görecek, ortaokul ve lise bu
lunan yerlerdeki serbest çalışan ve diğer âmme 
[hizmetlerinde çalışan yüksek tahsillilerin öğ
retmenliği de devamlı olmuyor arkadaşlar. Bun
ların falan yere tâyini çıkıyor, nakli çıkıyor, 
ıbaşka yerde vazife alıyorlar; bunları devamlı 
öğretmen olarak kaibull etmek bendenize göre 
mümkün değil. 

Meslek dışındakilerin dönmesi için kolaylık 
gösteriyoruz, dediler. Bu da müsmir Ibir netice 
vermiyeıcek, çünkü gelenden çok kaçan var. 

Yine dediler iki, bu 'sıkıntımız daha 3 - ¥> 
sene gidecektir. Bu durumda, Ortaokul ve li
selerde binlerce çocuğumuz okutulamıyacağma 
göre bu 3 '•> 5 yılda yarım milyon insan yine 
tahsilden yoksun olarak yahut kifayetsiz ted
risle cemiyete salınacaktır. 

Arkadaşlarım, muhakkak ki, her âmme hiz
meti gibi Millî Eğitimin de, uzun vadeli prog
ramları vardır. Mektep yapılacak, hoca yetiş
tirilecek... Ama, biraz önce işaret ettiğim gibi 
Millî Eğitim hizmetlerinin beklemeye tahammü
lü yoktur. Bunun için Üniversiteden mezun olan 
çocuklarımızı lise ve ortaokullarda iki sene 'hiz
met görmelerini 'mecburi kılarsak, zannediyorum 
en âcil tedbir olacaktır. Erkek üniversite me
zunları aynı zamanda iki 'sene de askerlik hiz
meti ifa ettiklerinden, bunlar için 4 sene büyük 
fedakârlık olabilir. Erkek üniversite •mezunla
rının askerî hizmetleri var iken, kızların böyle 
bir hizmet mükellefiyeti1 mevcut değildir. Hiç de
ğilse, Üniversite mezunu olan kızlarımızın iki 
sene lise ve ortaokullarda öğretmenlik yapmala
rını mecburi kılarsak, bu dâvaya âcil tedbir al
mış oluruz. Böylece 3 - 4 sene sonra öğretmen
ler- yetişecek diye beklemeye lüzum kalmaz, 
3 - 4 sene sonra da asıl meslekdaş kadrosunu ha
zırlasın, yetiştirsin. Ama, 3 - 4 seme içerisinde 
de en azından 300 - 400 bin çocuk cemiyete ye
tiştirilmeden salınmasın. 

Vekil Bey sorumun son paragrafına temas 
etmediler. Bendeniz son paragrafta «Üniversite 
mezunlarından istifade düşünülmekte midir?» 
diye sordum. Asıl bendemizin tevcih etımek is
tediğim sual budur. Hükümet ne düşünüyor, 
lütfetsinler burada cevaplandırsınlar, kendileri
ne minnettar kalırım. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Buyurun Millî Eğitim Bakanı. 
MİLLÎ EĞÎTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 

HATİPOĞLU (Manisa) —Arkadaşını, öğretmen 
ihtiyacına ait mütalâalarını söylerken Anayasa
mızın hükmünden bahsettiler. Anayasamızın 
kaç yaşında olduğu 'bellidir. Bu memleketin öğ
retmen ihtiyacı, öğretmen okullarının ve saire 
mevzuunun ne zaman öle alınabileceği hususu 
bellidir, öğretmen yetiştirme işinin öyle eşya gi
bi satınalmamıyacağı da bellidir. Bu itibarla 
memleketin intikali devrinde elbette ki, sıkıntı
lar çekilecektir. Fakat hiç şüphe etmesinler, 
biz en kısa yoldan idare etme durumuna gidiyo
ruz. ilkokul öğretmenlerini kursa tâbi tutmak 
suretiyle ortaokulların öğretmen ihtiyaçları 
mümkün mertebe idare etme yoluna gidiyoruz. 
Şunu açık olarak arz etmek isterim ki, öğretmen 
yoksulluğundan Maarif Bakanlığı, bundan evvel 
ortaokul açmak meselesinde bâzı prensip karar
ları almış ve açmamakta titiz davranmıştır. Fa
kat her taraftan ihtiyaç o kadar sıkıştırmıştır 
ki, buna mukavemet edilememiş ve kapılar ardı
na kadar açılmıştır. 

Buıgün, Plânlama Dairesi memlekette 'lise ve 
ortaokulun mümkün olduğu kadar az açılmasını 
istemektedir. Fakat ihtiyaç öyle hale gelmekte
dir ki, buna mukavemet edilemiyor. Türkiye'nin 
bâzı ihtiyaçları kendisine hastır. Başka yerler 
böyle değildir. 

Arkadaşlar, hemen şunu söyliyeyim ki, 70 
küsur okul var, öğretmen ve müdürü yok. öyle 
vaziyetler var ki, fakir bâzı kazalar ortaokul 
yapmıştır, lütfen açınız diyorlar, öğretmen yok, 
müdür yok diyorsunuz, «İki öğretmen bir mü
dürle açın» diyorlar. Açıldıktan sonra ertesi 
yol mesul sizımişiniz gibi yakanıza yapışıyorlar, 
«Öğretmen!» diyorlar... 

Bu, memleketin umumi derdidir. İstırap ve
ricidir, fakat sevindiricidir de... Bu memlekette 
irfana karşı olan bu alâka, bu istek bizleri se
vindiriyor. Ama, bütün ihtiyaçların karşılanma
sı imkânlarının olmadığını arkadaşım takdir 
ederler. 

Şimdi, yaptıkları teklif üzerinde duruyorum. 
Ben mâruzâtımda üniversite mezunlarını hizme
te alıyoruz dedim. Ama, bu hikmette bir' mecbu
riyet prensibinin üzeninde durmadım. Eğer*, 
Yüksek Meclisin böyle pir temayülü varsa, bu
nun üzerinde tetkikler yapılır, Meclise böyle bir 
kanun sevk edilir. Yalnız, şu hususu arkadaşla-
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rımm hiçbir zaman unutmamasını rica ederim: 
öğretmenlik bir meslektir. Nasıl ki, biz şimdi 
ilkokul öğretmenlerine bir kurs göstermek sure
tiyle orta öğretimde vazife verdiğimiz öğret-
ımenleri kifayetsiz buluyorsak, başka meslekler
de bulunup da öğretmenlik stajı yapmamış veya 
kabiliyeti bulunmıyan kimseleri öğretmen ola
rak istihdam etmeye kalktık mı <aynı şekilde çı
kacak tenkid edeceklerdir. Buna şüphe etme
mek lâzımdır. Bizim tuttuğumuz yol, eski öğret
menlerin t e rfilerini ve mesleke bağlanmaların] 
temin eden kanunları huzurunuza getirdiğimiz 
ve bunları çıkardığımız zaman 'bu mesleke bir
çok öğretmenleri bağlıyarak .kazandırmaktır, 
bunu ümidetmekteyiz. 

Arkadaşımla beraberim, bugün de meslekten 
ayrılanlar var, saklı değil, açıktır. Çünkü, 200 -
300 lira ile öğretmeni çalışmaya zorluyoruz. 400 
liraya dahi çalıştırmak zor oluyor. Bizim işi
miz olduğu için huzurunuzda açık konuşuyorum. 
İnsanüstü bir çalışma ile çocuklarımızın yetişe
bileceği gibi bir dâvayı öğretmenin benimseme
si ve yürütebilmesi, huzur ile vazifelerini yap
maları, maişet kaygısı ve endişelerinin olmama -
siyle mümkündür. Memleket bugün iktisadi sı
kıntı içindedir ama, yavaş yavaş feraha doğru 
gidiyor. Bu itibarla bir taraftan ilkokuldan ka
biliyetli öğretmenleri ortaokullarda istihdam 
ediyoruz, eski öğretmenleri tekrar hizmete alı
yoruz, üniversite mezunlarından arzu edenleri 
öğretmen olarak istihdam etmeye hazır bulunu
yoruz. Bu suretle eksiklerimizi şimdilik mümkün 
olduğu kadar tamamlamaya çalışıyoruz. Fakat 
diğer taraftan öğretmen okullarının her yıl ver
dikleri mezunlarla eksikleri, açıkları kapatmaya 
çalışacağız. Ben, 3 - 4 yıl derken, şimdi çekilen 
sıkıntının aynı hızla, aynı şekilde her yıl devam 
etmiyeceğini arz ettim. Şunu açık olarak ifade 
edeyim ki, yıldan yıla ferah durum olacaktır. 
önümüzdeki yıl geniş bir kafile öğretmeni mes
lek içine alacağız. Şimdi bu yıllarda öğretmen 
meselesinde bizim sıkıntılı bir vaziyetimiz var. 
Bu eksikliği, ilerde komplemental kurslar açıl
mak suretiyle tamamlamak imkân dâhiline gire
cektir. 

öğretmen yetiştirmek işi, kendileri işaret et
tikleri gibi plâna bağlanmıştır. Bugüii 69 tane 
öğretmen okulu vardır. Ortaokullar ve liseler 
için öğretmen yetiştiren 6 okul bu yıl açıldı. 
Zannedersem memlekette 75 öğretmen okulu 
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oldu. Bunları tam verimli hale getirdiğimiz gün, 
öğretmen ihtiyacımız hem sayı itibariyle hem de 
kalite itibariyle karşılanmış olacaktır. Maruza
tım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun, Küreli. 
FARUK KÜRELÎ (Çorum) — Muhterem ar

kadaşlarım, Vekil Beyefendinin son beyanatın
da temas ettiği bir iki noktaya işaret etmek 
için söz almış bulunuyorum. 

Vekil Bey buyurdular ki, «Yeni Anayasa 
devrindeyiz, sıkıntılara alışmamız lâzımdır.», 
Sıkıntılara alışmamız, tahammül etmemiz icab-
edecektir ve bunlar birer fazilettir. Fakat biz, 
vatandaşa, sıkıntıya katlan, dediğimiz zaman, 
«Spor mu yapıyoruz? Bunun bir çaresi var, ni
çin yapmıyorsunuz?» derlerse ne diyeceğiz? 
Teklifimizin Anayasaya mugayereti var ise, Ve
kil Bey bu noktayı belirtsinler, biz de görelim. 
«Yeni bir Anayasa devrindeyiz» dediler. Yedek 
subayların ilkokul öğretmenliği yapmaları Ana
yasaya aykırı ise Anayasayı ihlâl etmiş durum
dayız; üniversite ve yüksek okul mezunlarının 
keza öğretmenlik yapmaları Anayasaya aykırı 
ise gene Anayasayı ihlâl etmiş sayılırız... Fakat, 
bir aykırılık, mugayeret mevzuubahis değildir. 
Bu bir âmme hizmetidir ve âmme hizmeti yap
mak lâzımgelen her yerde bu hizmeti yapmak, 
Anayasaya aykırı düşmiyecektir. 

Sayın Bakan, «yüksek öğrenim görmüş kim
seleri bu mevzuda çalıştırıyoruz» dediler... Bu 
ihtiyari bir keyfiyettir. Mecburi olması lâzım
dır. Bu kimseler, mahallin doktorudur, veterine
ridir, mühendisidir, arzu ederlerse gelirler, arzu 
etmezlerse gelmezler.. Bu da onları yeteri gibi 
istihdam edemiyoruz, demektir. Yani arzusu ile 
gelenler bu ihtiyacı kapatamıyor, demektir. Bu
nun içindir ki, bir mükellefiyet ihdası yoluna 
gidilmesini teklif ediyorum. 

Yine Vekil Bey dediler ki, Meclisin böyle bir 
tasavvuru varsa, teklif getirsinler. Âmme hiz
metleriyle doğrudan doğruya temas halinde bu
lunan İcra Vekilleri Heyetinin bu meseleyi ev-
leviyetle getirmeleri iktiza eder. Bizim mebus 
olarak böyle bir teklif getirmemiz mümkündür. 
Filhakika, sözlerimi bitirip bu kürsüden indi
ğim zaman Tunceli Senatörü Mehmet Ali Demir 
arkadaşımızın bu mevzuda bir kanun teklifi 
yaptıklarını memnuniyetle öğrendim. Şimdi be
nim Vekil Beyden istirhamım, Hükümet olarak 
bunun müdafaasını yapmalarıdır. Zira arkadaş-

17.9.1962 0 : 1 
larımızm yapacakları teklifler, Hükümetten ve 
encümenden gelmedikçe zor çıkmaktadır. Hükü
metin destekliyeceği, encümenin muvafık göre
ceği böyle bir kanun çıkarılabilir. 

«Kadrolar dört senede tamamlanacak» deni
yor. Bizim istirhamımız ise, bu dört sene zar
fında çocuklarımızın karşılarında bir hoca gör
meleridir. Bu hususta Sayın Vekilin gayret gös
tereceklerine emin olarak hepinizi hürmetle se
lâmlıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 

HATÎPOĞLU (Manisa) — Arkadaşım sözlerimi 
yanlış anlamışlar, bunu açıklamadan duramam. 

Anayasadan bahsederken, üniversitelilerin 
öğretmen olarak kullanılmalarının Anayasaya 
aykırılığı noktai nazarını ileri sürmek için söy
lemedim. Anayasaya göre vatandaşın eğitim ih
tiyacını Devlet karşılamak mecburiyetindedir. 
Bu Anayasa yeni düzenlenmiştir ve yeni ele alı
nıyor, deyişim yanlış anlaşılmıştır. Bunun tas
hih edilmesini rica ederim. 

İkincisi; «Meclisin tasavvuru varsa» deme
dim. Meclis böyle bir temayül sezerse, böyle bir 
kanun sevk edilebilir, dedim. Binaenaleyh, ye
dek subayların ilköğretimde kullanılmaları me
selesinde fark büyüktür. Birisi askerî hizmetini 
öğretim hizmetine kalbetmiş, öteki doğrudan 
doğruya sivil bir mecburi hizmet yüklenmiştir. 
Bunlar arasında fark olduğuna arkadaşımızın 
dikkatini çekerim. Böyle bir kanun geldiği za
man elbette Meclis düşünür. Ben, memleketin 
nesillerine öğretmenlik yapacak insanları ka
zanmak için bir imkân bulduğum zaman onu 
kaçırmamak için çırpmacak bir insanım. Buna 
emin olsunlar.... 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

22. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
Almanya'nın Mülheim kasabasında her yılın 21 
Şubatında tertibedilen Türk Haftası adındaki 
festivale 1963 yılında iştirak edilmek üzere bir 
teşebbüs ve hazırlık yapılıp yapılmadığına dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/375) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yok. 
Gelecek birleşime bırakıldı. 

23. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Karadeniz mıntakasında bu yaz vukubulan ku
raklık sebebiyle büyük bir ekmeklik hububat 
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sıkıntısı olması ihtimaline karşı bir tedbir alınıp 
alınmadığına dair Ticaret ve Tarım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/376) 

BAŞKAN — Soru sahibi yok. Gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

24. — Aydın Milletvekili Hümi Aydınçer'in, 
incir ziraatinin bekasının temini ve incir müs
tahsilinin himaye edilmesi maksadiyle bit tedbir 
düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/377) 

BAŞKAN — Soru sahibi yok. Gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

25. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
siyasi hükümlülerden hastalıkları sebebiyle kim
lerin tahliye edilmiş olduğuna ve daha kaç hasta 
mahkûm bulunup tahliyeleri için ne düşünüldü
ğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/376) 

BAŞKAN — Soru sahibi yok. Gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

26. — Kastamonu Milletvekili ttsmail Hakkı 
Yilanlıoğlu'nun, Türkiye'deki Nurculuk mesele
sinin mahiyetine ve Risalei Nur Külliyatı adiyle 
yayınlanan eserlerin yasak edilip edilmediğine 
dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü so
rusu (6/379) 

BAŞKAN — İsmail Hakkı Yılanlıoğlu arka
daşımız buradalar mı?.. Yok. Gelecek birleşime 
bırakıldı. 

27. — Konya Milletvekili Rüştü özal'ın, id
rak edilen tarım mahsulünün tahmin edilen mik
tara uygun olup olmadığına ve tesbit olunan to
humluk miktarının ihtiyaca kâfi gelip gelmiye-
ceğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/380) 

BAŞKAN — Rüştü özal arkadaşımız burada
lar mı? (Yok) Gelecek birleşime bırakıldı. 

28. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
bu yıl ihtiyaca yeteri kadar zirai gübre temin 
edilip edilmediğine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/381) 

BAŞKAN — Ahmet Üstün arkadaşımız bu
radalar mı?.. Yok. Gelecek birleşime bırakıldı. 

29. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
muhtaç çiftçiye ne miktar tohumluk buğday yar-
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dimi yapılacağına ve bunun vaktinde verilmesi 
için ne gibi tedbir alındığına dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/382) 

BAŞKAN — Bu sual de Ahmet Üstün arka
daşımızın, aynı sebeple gelecek birleşime bıra
kıldı. 

30. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, Milletlerarası Yapı İşçileri Sendikası temsil
cisinin ikamet izninin ne sebeple uzatılmadığına 
dair İçişleri ve Çalışma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/383) 

BAŞKAN — Coşkun Kırca arkadaşımız bu
radalar mı?.. Yok. Gelecek birleşme bırakıldı. 

31. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, bu dönemde liseyi bitirij) de 
üniversite ve yüksek okullara giremiyen öğ
renci adedine ve bunlar hakkında ne düşünül
düğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/384) 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 
buradalar mı? Yok... Gelecek birleşime bırakıl
mıştı!'. 

32. — Çanakkale Milletvekili Refet S ezgin'-
in, Biga ilçesinde 3 . 7 . 1962 tarihinde vukubu-
lan sel felâketinin sebebolduğu hasarlara dair 
sözlü soru önergesi, Bayındırlık, İmar ve İskân, 
Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/385) 

BAŞKAN — Sayın Refet Sezgin buradalar 
mı? Yok... Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

33. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker in, 
üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne gibi tedbirler alındığına ve gece üniversitesi 
ile gece yüksek okulları açılması hakkında ne 
gibi çalışmalar olduğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/386) 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker buradalar mı? Evet. İlgili Bakan da burada
lar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 
HATÎPOĞLU (Manisa) — Sayın Başkan, bir 
mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 

HATİPOĞLTJ (Manisa) — Reşit Ülker arkada-
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şımdan ve Hakkı Yılanlıoğlu arkadaşımdan I 
özür dilerim, takrirleri ile ilgili olarak üniver
siteden bâzı malzeme göndermeleri için yazı 
yazmıştım, gelmedi henüz. Arkadaşlarımın iznini 
rica edeceğim. Riyasetçe de imkân varsa, sual
lerin gelecek haftaya tehirini istiyorum. 

BAŞKAN — Sora gelecek haftaya bırakılmış
tır. 

34. — tzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
zeytin yağının dahilî piyasada değer fiyatla sa
tılması ve ihracı hususunda ne gibi bir tedbir 
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alınması düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/387) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yok. So
ru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

Sözlü sorular bitmiş oluyor; kanunların mü
zakeresine geçeceğiz, fakat müzakere için lâzım-
gelen nisap yoktur. Bu sebeple 19 . 9 . 1962 Çar
şamba günü saat 15,00 de toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,07 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1956 Bütçe yılı kesinhesabı kanununa ikinci defa verilen 

oyların sonucu 

(jKmnm toaibui röftmâytir) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktitmur 
Ali Boddoğanoğiu 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekrim 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet1 özbay 

AFYON KARAHÎSAR 
Velii Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
îsımail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Aybar 
Mtoat Berkkan 
Osman Bölüıklbaşı 
Müusttafa Kemal Erko-

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
264 
262 

1 
1 

183 
3 

[Kabul edenler] 
ismail Genee 
İbrahim Sıtkı Hiatip-
oğlu 
İbrahim Imirz&lıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
îlyas SeçMn 
Ahmet Üsıtün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Raf et Eker 
Hasan Fehmi Roztepe 
Nazıni Kerim oğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Isımeit Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Şadı Binay 

BİNGÖL 
M. Sııddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Pafesıoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
13 aha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Alkay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezıgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atrf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğiu1 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Faihir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftü gil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Giyavsettım Karaca 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Oeüâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
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Kudret Maviiıtan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğılu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ndzaımettin Erkmen 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin öademir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Denmaneı 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balına 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahır Bunak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
îlhami Sanear 
ismail Hakkı Tekdnıel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 

tZMfit 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Baıkşık 
Ali Naffli Erdem 
Ragıp Gümüşpala 

Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasâ Osuna 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

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

KIRKLARELİ 
Abdunrahman Altuğ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil öamen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Hâldan Kısayoi 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Abdüssamet Kuzueu 
Fakih özfakih 
Fakdh özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 

Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
ilhan T^kinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürlk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsıoy 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveei 
Ilâmit Kiper 
Osırnan Şahinoğlu , 

St lRt 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Cemdi Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Orhan öztrak 

TOKAT 
H. Ali Dizıman 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıköğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüogiu 
Mehımet Ali Peetilei 
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[Reddedenler] 
KIRŞEHÎB 

Ahmet Bilgin 

[Çekinserler] 
NÎÖDE 

Mehmet Altınsoy 

[Oya kaühmyanlar] 
ADANA 

Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral / 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer (B.) 

AĞRI 
Kerem özean 

AMASYA , 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete (B.) 
İhsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
Abdülhak Kemal Yörüki 
(B.) 

AYDIN 
Orfhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Otihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolaik 
Gökhan Ervrliyaoğhı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal ^ 

BİTLİS 
Müşrtak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
ibrahim öktem 
öevdet Perin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUM 
îhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğiu 

DİYARBAKIR 
Hüımi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pdirinçeioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdm 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali îhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır (I.) 
Ali Muhsin Bepeketoğlu 
Afbdullah CİM 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Fuat Arna 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyüi 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 

Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan (İ.) 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Neetmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri KesıMn 
Osman Zeki Oktay 
Ali Özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
ihsan Kabadayı 
Kadirean Katflı (1.) 
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Ömer Kart 
Mekiki Keskin (Baş. V.) 
Rüştü Özal 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Enbdk 
Rauf Kıray 
Sadretttin Toöbd 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü (Başbakan) 
Ha İH Ziya Özkan 

MANÎSA 
Şevket Raşît Hatapog'lu 
(B.) 
Hur rem Kubat 
Hilmi Okçu 
YaJkup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
VaJhap Dizdaroğlu (î.) 

MUĞLA 
Hilımd Bıaydur 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren (i.) 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Agaoglu 
Refet Aksoy (Baş. V.) 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güncr 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

Clyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SÜRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Haşini Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltikli 
îbralhim Göker 
Sebati Hasfcaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen ( 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Hayrı Mumcuoğhı (İ. 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Koeamemi 
Bekir Şeyhoğlu (t.) 

Ali Rıza Uluspy 
TRABZON 

Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

UBFA 
Malay Akan 
Kemal BadıEı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ahmet Talhfcakılıç 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 
Fevzi Fırat 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

[Açık üyelikler] 
Hatay 1 
Manisa 1 
Muş 1 

Yekûn 3 

»m<i 
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Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1957 Bütçe yıh kesinhesap kanununa ikinci defa verilen 

oyların sonucu 

(Kanım kabul •dilnûftiv.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kemial Sanibrahimoğluı 
Ahmet Savrun 
ibrahim TeMn 

ADIYAMAN 
Arii Atalay 
Mahmut Deniz 
Mefhımet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özoan 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
Isımail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğiu 
Emin Paksüt 

Üye «ayın 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinıerler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

: 450 
252 
250 

0 
2 

: 195 
3 

[Kabul edenler] 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Mimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuakan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Palkaoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
TTilmi TnPAsmfhı 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 

> 

FaJhir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 4şlXV*J \J AV \J ATA 

Cevat Dursunoğlu 
Giyasettdn Karaca 
V-/C V <ÂıV V İ 1 U . V İ . 

Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytirıoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erikmen 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 
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İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
ihsan Önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Ab ak 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Şinasıi Osıma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güren 

M. Meclisi B : 1 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

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

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürfcan 
Abdüsısamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Fakih Özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Sezıai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avmi Akşit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğhı 
Enver Kaplan 

7 17.9.1962 O:: 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
HiDmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demiraoy 

NİĞDE 
Ruhi S oy er 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılimaz Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Müşahittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Ilârnit Kiper 
İlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

Adil Yaşa 
SİNOP 

Cemâl Karahan 
SİVAS 

Adil Alttay 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
H. Ali Dizmıan 
Reşit önder 

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

URPA 
Osman Ağan 
Kadri Enoğan 
Cemâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Görentaş 
Şülkrü Kösereieoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğla 
Mehmet Ali Pestilci 
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[Çekinserler] 
ANKARA 

Mustafa Kemal Erko-
van 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

[Oya hatıhmycmlar] 
ADANA 

Kasım Gülek 
Ahmet Karanıüftüoğlu 
Melih Kemal Küçübte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Bakî 
Hasan Dinıçer (B.) 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu (1.) 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Atatman 
Raif Aybar (B.) 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete (B.) 
İhsan Köknel 
Zühtü Pehaîvanlı 
Ilyas Seçkin (B.) 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
öihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Gökhan Eviliyıaoğru 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Bin'ay 

Orhan Tuğrul 
BİTLİS 

Müştak Okumuş 
BOLU 

Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Necmi ökten (B.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Slinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azi^oğlu (B.) 
Hilmi Güldoğan 
Vefik P&rinçcioğlu 
Alp Boğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
N'acâ YıDdırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Şeraf ettin Konu ray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Seyfı öztürk 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbola/t 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GUMUŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğhı 
Abdullah CilM 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslaıı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Fuat Arna 
Gihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
llhavıi Sancar (B.) 

Selim Sarper 
Salbri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
İhsan (lürsan (I'..) 
Nihat Kürşat 
Neeip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzürn 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan (B.) 
Fetihti Doğamç&y 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yıl anlı-
oğılu 

KAYSERİ 
Turhan Feymoğiu (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İhsan Kabadayı 
Kadirean Kaflı 
Ömer Kart 

— 506 — 



M. Meclisi B : 117 17.9. 1Ö62 0 : 1 
Mekki Keskin (Baş
kan V.) 
Rüştü özal 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA A& W X * * * * A J71 

Ali Etfbök 
Rauf Kıray 
Bedrettin Tosbi 

MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA *f JMİhdb V A İ V * * 

Muamımer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğiu 
(B.) 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ j 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu (I.) 

MUĞLA 
îlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Nuımanoğlu 

NİĞDE 
Asını Eren (1.) 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
RefetAksoy (Baş. V.) 
Ata Topalo§lu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
öevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

[Açık ü\ 
Hatay 
Manisa 
Muş 

Ekrem Alican (B.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi MahraımJı 
Hayri Mumcuoğlu (1.) 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin B&ybura 
Mehmet Kazova (I.) 

İtlikler] 
1 
1 
1 

Yekun 3 

Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Nazmi Ökten 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Aıtalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç (1.1 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıc-

VAN 
thsaıı Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 
Fevai Fırat 
Yuıuf Ziya Yücebilgin 
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1957 malî yılı Kesinhesap kanun tasarısına ikinci defa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayuı : 450 

Oy verenler : 246 
Kabul edenler : 246 

Reddedenler : 0 
ÇeMnserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 201 
Açık üyelikler : 3 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz, 
AFYON KARAHİSAR 
Velü Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özean 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Haltip-
oğlu 
Emin Paksüt 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

[Kabul 
Ferhat Nuri Yıldırım I 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv | 
ö,mer Eken I 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Keriımoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihai Ata 
Sabit Osıman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedük 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar- I 
oğlu 
Fennî Isl'imyeli 
Cevat Kanpulat I 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Şadı Binay 

BİNGÖL 
M. Sııddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

edenler] 
I BURDUR 

Nadir Yavuzıkan 
BURSA 

Sadrettin Çanga 
I Ekrem Paksıoy 
I Mustafa Tayyar 

Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refot Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
i Nuri Ajhıskaiıoğlu 

Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 

' Faruk Küreli 
Necmi ökten 

i DENİZLİ 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arsl'an 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

lilhami Ertem 
Fahir Giritlioglu 
Nazmd özoğul 

ELÂZIĞ 
Naoi Güray 
Hürrem Müfitügiii 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Cevat Dursumoğlu 
Giyasettin Karaca 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Celâlettin Üzer 
Aziz ZeytinoğTu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavfttan 

GİRESUN 
Ali Cüceoglu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizaımettin Erkmen 
Naim Tirali 

GUMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğüu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
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Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Mtmduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
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Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
A l ^ r t ^ û f H l l r t T M 

Talât Oğuz 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
Hilımi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

İhsan önal 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Suphi Baykaım 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Hatip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
Alü Coşkun Kırca 
Hümi Oben 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
İlhamı Sanear 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Ali N a i l Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Şinasi Osm* 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Httaamettfin Gümüşpala 

KONYA 
Selçuk: Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Abdüseamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avtni Akşit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatfipoğlu 
Nusret Köklü 
Yalkup Yakut 
Nahit Yenişehiriioğlu 

MARAŞ 
Âlâ Hüdayioğlu 
Ennrer Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Alî Arıkan 
Şevki Aytan 
Seyfi Güneştan 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demiraoy 

NİÖDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güfley 
Orhan Naiım Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Aksal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Muislihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveei 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahmoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemdi Karahan 

SİVAS 
Adil Alltay 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
H. Ali Dizıman 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Ekrem JDikmen 
Selâhatfrin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbııyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizannoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Raimiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilei 

— 559 — 



M. Meclisi B : 117 17 .9.1962 O : 1 
tlımyanlar] 

Hüseyin lacioğlu 
Mithat San 
Süleyman Üinlü 

ADANA 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükrte-
pepmar 
Cavit Orai 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer (B.) 

AMASYA 
Reşajt Arpaeıoğlu 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Fuat Börekçi 
Bülent Bcevit (B.) 
Muhlis Ete (B.) 
İbrahim Imirzalıoğhı 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 

AYDIN 
Oıihan Apayıdıın 
HUlmi Aydnıçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşa/t özarda 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Gökhan Evliyaoğlu 
Mehmet Tirfrtoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
HaJlit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki BaJtacıoğılu 

[Oya kati 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuaıt Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikfoaş (B.) 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Hükmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUM 
Abdu r rabm an Gü 1er 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobaınoğlıı 
tsnıail Ertan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (B.) 

Hilmi Güldoğan 
Vefik Hırinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Nacâ Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfü öztürk 

GAZİANTEP 
Muzaffer CanboIaJt 
Ali thsan Göğüs 

GİRESUN 
İbralhiım Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır (1.) 

Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Ardan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Fuat Arna 
Gîhad Baban 
Ferruh Bozbeyüi 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
ismail Halkkı Tekine! 
Sabri Vardarlı 
Abldurrahman Yazgan 
Malik Yo'laç. 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsarı (I.) 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkdlâraoğlu 

KARS 
Necımettdn Akan 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğanjçay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenii 
İsmail Hakkı Yılanlı -
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Billgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğiu 

KONYA 
Kemal Ataman 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı (t.) 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Baş
kan V.) 
Rüsjtü özal 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Ertbek 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başbakan); 
Halit Ziya Özkan 
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MANİSA 

Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
ınanoğlu (î.) 
Hurrem Kubat 
Hülmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
VaJıap Dizdaroğhı (I.) 

MUĞLA 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikr«t Aka 
Ali Baran Nuımanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren (1.) 

Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy (Bş. V.) 
Ata TopaLoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Aliean (B.) 
Hami Tezikan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Kâmran Evliyaoğlu 
tllyae Kılıç 

SİNOP 
Mahmut Alioanoğlu 
Mustafa Kapfan 
Haşim Tan 

[Açık üf 
Hatay 
Manisa 
Muş 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahraımlı 
Hayri Mumcuoğlu (I.) 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Nazmi ökten 

feUklsr] 
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Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurderedi 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami KarahanJı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ahmet Tahtia-kıln; 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğar 
İsmet Kapısız 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 
Fevzi Fırat 
Yusuf Ziya Yücebilgir 
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