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4. — Başkanlık Divanının genel kuru
la sunumları 354 

1. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, Çiftçiyi topraklandırma hakkın
daki 4753 sayılı Kanunun geçici maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi
nin havale edildiği İmar ve İskân, Adalet, 
Maliye, Tarım ve Plân komisyonlarından 
seçilecek üçer üyeden mürekkep bir Geçi
ci Komisyonda görüşülmesine dair İmar ve 
İskân Komisyonu raporu (2/372) 354 

2. — Geçici Komisyon Sözcüsü İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Millet 
Meclisi İdareci Üyelerinin Yüksek Mura
kabe Heyetinin kuruluş, görev ve yetkile
ri ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin de
netimi hakkındaki kanun teklifinin, T. 
B. M. M. Bütçe Karma Komisyonunun se
çilmesi ve usulünün düzenlenmesi hakkın-

Sayfa 
daki kanun teklifi ile Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin T. B. M. M. nce denetlen
mesinin düzenlenmesi hakkındaki kanun 
teklifinin incelenmesi ile görevli Geçici 
Komisyona havalesini istiyen önergesi 
(2/409), (4/176) 354:355 

3. — Aydın Milletvekili Nedim Müren'-
in, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
na verilmek üzere 1962 yılı Bütçesine ko
nulan ödeneğin, Hazinece ödenip ödenme
diğine dair Başbakandan olan sözlü soru
sunu geri isteğine dair önergesi (6/478), 
(4/170) 355 

4. — Ağrı Milletvekili Nevzat Gün
gör'ün Ticaret Komisyonundan istifa etti
ğine dair önergesi (4/165) 355 

5. — Nevşehir Milletvekili Ramazan 
Demirsoy'un, Nevşehir'in Gülşehir ilçesi
ne bağlı Tuz köyü öğretmeni ve aynı za
manda Belediye Başkanı bulunan Kemal 
Erol hakkında bir şikâyet bulunup bulun
madığına dair Millî Eğitim ve İçişleri Ba
kanlarından olan sözlü sorusunu geri is
tediğine dair önergesi sonlardadır. (6/512), 
(4/169) 384 



Sayfa 
5. — Görüşülen işler 355 
1. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 

Kanununun 77 nei maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/346) (S. Sayısı : 43) 355: 

357 
2. — îstanbul Milletvekili Coşkun Kır

ca, Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Gü-
ner Sarısözen'in Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin dış münasebetlerinin düzenlen
mesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/270) (S. Sayısı : 313) 357 

3. — Bursa Miletvekili Sadrettin Çan-
ga ve 29 arkadaşının, Gümrük Kanunu
nun 17 nei maddesinin 7 numaralı bendi
ne 5651 sayılı Kanunla eklenen (C) fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Gümrük ve Tekel, Basın - Yayın ve 
Turizm ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/140) (S. Sayısı : 306) 357:360 

4. — îstanbul Miletvekili Suphi Bay-
kam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve araş
tırma hastanelerinde çalışanlara tazminat 
verilmesi hakkındaki kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu (2/52) (S. Sayısı :221e 
1 nei ek) 360:364 

5. — Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü uçucularına verilecek uçuş tazmina
tı hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/278) (S. 
Sayısı : 13) 364 

6. —• Tarım Bakanlığına bağlı bâzı 
okul ve kurumların idaresi hakkındaki 
29 . 5 . 1926 tarihli ve 867 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı hakkında C. Senatosun
ca yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Plân Komisyonu 
raporu (1/161) (S. Sayısı : 228 e 1 nei 
ek) 364 

6. — Sorular ve cevaplar 364 
A) SözM sorular ve cevaplan 364 
1. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'-

m, Mersin'de kadastro dâvalarının normal 

Sayfa 
yürüyüp yürümediğim; dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/461) 364 

2. — Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikin enli 'nin, Ankara'da Ayrancı Orta
okulu ile Kastamonu'da Devrekani ilçesi 
Ortaokulunun öğrenci ve öğretmen mevcut
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
.sorusu (6/465) 365 

3. —- Kastamonu Milletvekili Ali Öz-
dikmenli'nin, Kastamonu - Cide yolunun 
Karayollarına bağlanmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/466) 365 

4. — Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikmeııli'nin, İnebolu - Bozkurt - Abana 
ile Çatalzeytin arasındaki mektup ve sair 
evrakın ne ile nakledildiğine dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/468) 365 

5. — Sakarya Milletvekili Muslihittin 
Gürer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akde
dilen Basın Kongresinin tehir edilip edil
mediğine dair Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanından sözlü sorusu (6/469) 365 

6. — Gümüşane Milletvekili Necmed-
ıdin Küçüker'in, Devlet İstatistik Ensti
tüsünde bulunan ihtisas kadrolarına tâyin 
yapılıp yapılmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/470) 365 

7. — Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikmenli'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi 
Mergüze Bölge Şefi Ali Sönmez hakkında 
bir şikâyet bulunup bulunmadığına dair, 
Tarım ve İçişleri Bakanlarından sözlü so
rusu (6/474) 365 

8. — Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikmenli'nin,' yeni ceza evleri ve iş yurtla
rında çalışan hükümlülerin gündeliklerinin 
artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/477) 365 

9. — Aydın Milletvekili Nedim Müren'-
in, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sına verilmek üzere 1962 yılı bütçesine 
konulan ödeneğin, Hazinece ödenip öden
mediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/478) 365 

1(0. — Tekirdağ Milletvekili Turhan 
Kut'un, Türk Ansiklopedisi adını taşı
yan eserin tamamlanması hakkında, ne 
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Sayfa 
düşünüldüğüne dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşit Hatip-
oğlu'nun sözlü cevabı (6/479) 365;86S 

11. — Zongııldafk Milletvekili Mehmet 
Ali Pestilci'nin, Zonguldak ili Ereğli ilçe
sinin şehir imar plânının ne zaman hazır
lanacağına dair İmar ve tskân Bakanın
dan sözlü sorusu (6/480) 368 

1.2. — Çorum Milletvekili Faruk Kü-
reli'nin, camilerin aydınlatma ve ısıtma 
giderlerine harcanmak üzere 1962 yılı 
bütçesine yeteri kadar ödenek konulup 
konulmadığına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/481) 368 

13. — Kastamonu Milletvekili Sabri 
Keskin'in, Karayollarının bugünkü haliy
le, kaç tonluk vasıtaların seyrine müsait 
bir durumda bulunduğuna dair Bayındır
lık ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/483) 368:369 

14. — Manisa Milletvekili Muammer 
Erten'in, 6/951 sayılı, Suni gübreler hak
kındaki Kararnamenin iyi bir şekilde tat
biki için ne düşünüldüğüne dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/484) 369 

15. — Çorum Milletvekili Muzaffer 
Dündar'ın, Osmancık ilçesi Jandarma Ko
mutan Vekilinin ilçe halkından 15 kişiyi 
dövdüğünün doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/485) 369 

16. — Giresun Milletvekili İbrahim 
Etem Kılıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz 
bölgesinde bir kâğıt hamuru fabrikası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/486) 369 

17. — Giresun Milletvekili İbrahim 
Etem Kılıçoğlu'nun, Hopa limanı inşaatı
na 1963 yılında başlanılıp başlanamıyaca-
ğma dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/487) 369 

18. — Giresun Milletvekili İbrahim 
Etem Kılıçoğlu'nun, Ordu - Giresun ile 
Ordu - Hopa sahil yollarının inşa duru
muna ve Giresun - Trabzon sahil yolu ya
pımına ne zaman başlanacağına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/488) 369 

19. — Giresun Milletvekili İbrahim 
Rtem Kılıçoğlu'nun, Türkiye'de kaç ilçe 

Sayfa 
de sağlık merkezi bulunduğuna ve doktor 
durumlarına dair soru önergesi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğ-
lıı'nun sözlü cevabı (6/489) 369:374 

20. — Giresun Milletvekili İbrahim 
Etem Kılıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, 
kaç vali ve kaymakamın yerlerinin değiş
tirildiğine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/490) 374:375 

21. — Giresun Milletvekili ibrahim 
Etem Kılıçoğlu'nun, cami yapımı ve ona
rımı için 1962 yılı bütçesine ne miktar 
ödenek konduğuna ve bu ödeneğin tama
men sarf edilip edilmediğine dair Devlet 
Bakan ,ndan sözlü sorusu (6/491) 375:377 

22. — Kastamonu Milletvekili Avni 
Doğan'm, Meclis dışında meşruiyet harici 
iktidar aradığına dair ihbarın dikkate 
alınarak, salahiyetli merciler tarafından, 
bir kovuşturma yapılıp yapılmadığına dair 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü so
rusu (6/492) 377 

23. — İçel Milletvekili Mazhar Arı-
kan'm, Erdemli İmamı îshak Özbek'in, 
1962 yılı Ağustos ve Eylül aylarına ait, 
maaşlarının zamanında ödenip ödenmedi
ğine dair İçişleri ve Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/493) 377 

24. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'-
ın, ipekböcekçiliği ile ipek sanayiinin in
kişafı için ne gibi tedbir düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/494) 377 

25. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'-
ın, bira imalinde kullanılan şerbetçi otu
nun memleketimizde yetiştirilmesi husu
sunda ne zamandan beri çalışıldığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/495) 377 

26. — Van Milletvekili Muslih Gören-
taş'm, Van ilinden 1961 yılı zarfında. 
İranlılar tarafından ne miktar hayvan ça
lındığına dair İçişleri ve Dışişleri Bakan
larından sözlü sorusu (6/496) 377 

27. — Kırşehir Milletvekili Halil Öz-
men'in, Çamlıdere İlçesi Ortaokulunun ik
mali için 1963 yılı bütçesinden ödenek ay
rılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
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Sayfa 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
Şevket Raşit Hatipoğlu'nun cevabı 
(6/497) 377:379 

28. — Rize Milletvekili Arif Hikmet 
Güner'in, Doğu - Karadeniz bölgesinde 
kurulması düşünülen kâğıt hamuru yeri
nin tesisinin tesbit edilip edilmediğine 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/498) 379 

29. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, istanbul, Ankara ve izmir üniver
siteleri ile yüksek okullarında görevli 
profesörlerin ders saatlerine ve halen ka
yıtlı bulunan öğrenci adedine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/455) 379 

30. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, istanbul Belediyesi imar Müdür-

Sayfa 
lüğü tarafından inşaat projelerinin mü
racaat tarihinden itibaren 1 ay geçmedik
çe tasdik edilemiyeceği hakkında bir ka
rar alındığının doğru olup olmadığına 
dair içişleri ve İmar ve İskân Bakanların
dan sözlü soru önergesi ve imar ve iskân 
Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'm sözlü 
cevabı (6/499) 379:380 

31. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, istanbul'un muhtelif yerlerinde 
açıkta akan ve mikrop saçan dere ve lâ
ğımlar hakkında ne düşünüldüğüne dair, 
Bayındırlık, içişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru öner
gesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu'nun sözlü cevabı (6/500) 380: 

384 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin; 20 
Ocak gecesi Lefkoşa'daki Bayraktar Camiine 
yapılan tecavüz olayı hakkında açıklamada bu
lundu. 

Sakarya Milletvekili Yusuf Ulusoy; Ad°.-
pazarmda vukubulan su baskınları dolayısiyle 
Hükümetin yaptığı yardımlarla teşekkür et
miş ve bu havalide Devlet Sular İdaresinin 
bir bölge ihdas etmesi dilieği-de bulunmuştur. 

Vazife dle yurt dışına gidecek olan Tarım 
Bakanı Mehmet Izmen'in dönüşüne kadar ken
disine; imar ve iskân Bakanı Fahrettin Ke
rim Gökay'm; 

Ticaret ve Bayındırlık Bakamlarının dö
nüşlerine kadar; Ticaret Bakanı Muhlis Ete''-. 
ye Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Hasan Dinçer'in; Bayındırlık Bakanı Ilyp.s 
Seçkin'e Maliye Bakanı Ferid Meien'in vekil
lik edeceklerine dair Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri okundu; bilgi edinildi. 

Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in; Hükü

metçe hazırlanan işçi ve iş veren sendikaları 
kanun tasarısının; evvelce bu konuda teşkil 
edilmiş olan Geçici Komisyona havalesini iâ-
tiyen önergesi kabul olundu. 

Aydın Milletvekili Şükrü Koç; 1950 don 
15 Ekim 1961 tarihinle kadar çeşitli sebaplerfıe 
meslekten ayrılmış bulunan öğretmenlerin Millî 
Eğitim Bakanlığında görev .almaları hakkın
daki tabi olacakları statüye dair kanun tekli
fini geri, aldı. 

istanbul Milletvekili Coşkun Kırca; .Aydın 
Milletvekili Orhan Apaydın; Sivas Mille t ve
killeri öevad Odyakmaz ve Güner Sarısözeıı'-
m Türkiye Büyük Millet Meclisimin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifinin görüşülmesi; komisyona havale edi
len maddeler henüz gelmemiş olduğundan; ge
lecek Birleşim'3 bırakıldı. 

Subay; askerî memur ve astsubayların loj
man ihtiyacı için gelecek yırlara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki kanunun 
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muaddel geçici maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının tümü kabul olundu. 

30 . İ . 1963 tarihinden başlamak üzere büt
çe görüşmelerime kadar birleşimlorin saat 14 
ten 17 ye kadar devamı hakkında Konya Mil
letvekili İhsan Kabadayı ve arkadaşlarr. m 
önergesi kabil edildi. 

Sözlü sorular 
1. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-

in idam edilen Başvekil ve vekillerin gömül
düğü ye/rlerin bildirilmesine ve üü1 elerine ziya
ret imkânının verilip verilmiyeceğine dair 
sözlü soru önergesi; Başbakanlığa gönderil
miştir. (6/536) 

Tasarılar 
1. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş VÛ 

görev1.eri hakkında kanun tasarısı (1/392) (Müıl-
lî Eğitim, içişleri, Maliye ve Plân komisyon
larına) 

2. — Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşebbüs
lerini:! bir kısım borçlarının tahkimi hakkında
ki kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesinle 
dair kanun tasarısı (1/393) (Plân Komisyonu
na) 

Teklifler 

3. — izmir Milletvekili Şinasi Osına ve' Edir
ne Milletvekili Nazmi Özoğul'un, Orduda kıta 
hizmetinde çalışan kara, subay ve astsubıaylarına 
ait kıta tazminatı verilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/410) (Millî Savunma ve Plân komisyon
larına) 

4. — Millet Meclisi idareci üyelerinin, Yük
sek Murakabe Heyetinin kuruluş, görev ve yet-
kilorıi ile kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimi 

' hakkında kanun teklifi (2/40Ö) (Maliye, Sana
yi, Ticaıret, Ulaştırma ve Plân komisyoınl'arma) 

30 . 1 . 1963 Çarşamba günü saat 14 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Mekki Keskin Vefa Tanır 

Kâtip 
Ağrı 

Rıza Polat 

2. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın Ortaköy telefon konuşmaları için neden ta
rife düzenlenmediğine ve Çorum ili telefon şe
bekesinin genişletilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair sözlü soru önergesi; Ulaştırma 
Bakanlığına gönreırilmiştir. (6/537) 

KÂĞITLAR 

Tezkereler 

5. — Konya Milletvekili H. Cahit Yıimaz'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/490) (Anayasa re 
Adalet komisyonlarından Mürekkep Kaırma Ko
misyona) 

6. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'nı, ya
sama dokunulmazlığının kaiklırılmasa hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/491) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından Mürekkep Karma Korniş 
yoma) 

7. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi Hane 
354, Cilt 28 ve Sayfa 11 sayısında nüfusa kayıt
lı ömeroğlu, Hayriye'den doğma, 20 . 1 . 1944 
doğum tarihi, mahkemece 30 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambakla ile MersinUn Mahmu
diye mahallesi Hane 633, Cilt 1 - 36, Sayfa 90 
sayısında nüfusa kayıtlı Yisufoğlu, Naciye'ren 
doğma 26 . 3 . 1942 doğumkı Ahmet Durer (Dar) 
m ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezker3si (3/492) (Adalet Komisyonu
na) 

SORULAR 

2 — GELEN 
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B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Rıza Polat (Ağrı) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Ekseriyetimiz var, gündeme 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, ' 
Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki 1753 sayılı 
Kanunun geçici maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin havale edildiği İmar ve İskân, Ada
let, Maliye, Tarım ve Plân komisyonlarından se
çilecek üçer üyeden mürekkep bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair İmar ve İskân Komis
yonu raporu (2/372) 

BAŞKAN — Kazova, gündem dışı söz istiyor
sunuz, fakat biz gündeme başladık. Size Cuma 
günkü Birleşimde gündem dışı söz vereceğiz. 

Raporu okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm Çiftçiyi 

topraklandırma hakkındaki 4753 sayılı Kanu
nun geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifinin komisyonumuzda başlıyan görüşülme
sinde : 

Teklifin; havale olunan beş komisyondan se
çilecek üçer kişilik üyelerden kurulu geçici bir 
komisyonda karara bağlanmasının, zaman ve 
mesai tasarrufu sağlıyacağı ve işin önemine uy
gun olacağı teklif ve mütalâasiyle Başkanlığa 
sunulmasına komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Arz olunur. 

Başkan 
Ankara, 

İb r a h im imi rz alı o ğlu 

Başkanvekili 
Ankara 

Zühtü Pehlivanlı 

Kâtip 
Çorum 

Muzaffer Dündar 
Diyarbakır 

Hilmi Güldoğan 

Çankırı 
Kâzım Arar 

Manisa 
Nusret Köklü 

Manisa 
Yakut Yakut 

BAŞKAN — Geçici bir komisyonda görüşül
mesi hakkındaki mütalâayı oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İlgili komisyonlardan üçer üye iştirakiyle 
geçici bir komisyon teşkilini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
mişti!'. 

2. —- Geçici Komisyon Sözcüsü İstanbul Mil
letvekili Coşkun Kırca'nın, Millet Meclisi İdareci 
Üyelerinin Yüksek, Murakabe Heyetinin kuruluş, 
görev ve yetkileri ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin denetimi hakkındaki kanun teklifinin, T. B. 
M. M. Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve 
usulünün düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifi 
ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin T. B. M. M. 
nce denetlenmesinin düzenlenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin nicelenmesi ile görevli Geçici Ko
misyona havalesini istiyen önergesi (2/409), 
(f/176) 

BAŞKAN — Bir komisyon teklifi daha var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi İdareci Üyelerinin Yüksek Mu

rakabe Heyetinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile 
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Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Denetimi hak
kındaki kanun teklifinin, bu konuda esasen mev-
eudolan T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyonu
nun seçilmesi ve usulünün düzenlenmesi hakkın
daki kanun teklifi ile Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin T. B. M. M. nce denetlenmesinin düzen
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin incelenmesi 
ile görevli Geçici Komisyona havalesini, İçtüzü
ğün 28 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince 
rica ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Aydın Milletvekili Nedim Müren'in, Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına verilmek üze
re 1962 yılı bütçesine konulan ödeneğin, Hazine
ce ödenip ödenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusunu geri istediği hakkında önergesi (6/478), 
(4/170) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geriverilmesi 
teklifi var, okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin (9) ncu sırasında yer 
alan ve evvelce cevaplandırılmış sözlü sorularla 
aydınlanmış bulunan sözlü sorumun geriveril-
mesini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Aydın 
Nedim Müren 

BAŞKAN — Geriverilmesi teklifini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler.... Kabul edilmiştir. 

4. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün Ti
caret Komisyonundan istifa ettiğine dair önergesi 
(4/165) 

BAŞKAN — Encümenlerden birisinden isti
fa ettiğine dair bir arkadaşımızın istifa talebi 
vardır, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Maliye Komisyonunda vazifeli bulunduğum

dan Ticaret Komisyonundan istifa ediyorum. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ağrı 
Nevzat Güngör 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1050 sayılı Muhasebei umumiye Kanu
nunun 77 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/346) (S. Sayısı : 43) (1) 

BAŞKAN — Tasarının öncelik ve ivedi] ilde 
görüşülmesi hakkında teklif vardır. Daha evvel 
raporu okutuyorum. 

(Geçici Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Adı geçen tasarının öncelikle 
görüşülmesi teklifini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... öncelikle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

Tasarı daha evvel dağıtıldığına göre, tümü 
üzerinde söz istiyen arkadaş var mı ? Yok. Mad
delere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır, oylarınıza sunuyo-

(Ü 
(ladır. 

4H S. Sayılı basnutijiizı iuiaııağın- son im 

rum. Kabul edenler... Etmiyenler. 
mistir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

Kabul edil-

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 26.5.1927 tarihli ve 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 4669 sa
yılı Kanunla değişik 77 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 77. — Başbakanlık bütçesine konulan 
örtülü Ödenek; 

a) Kapalı istihbarat ve kapalı savunma 
hizmetleri için, 

b) Devletin yüksek güvenliği ve yüksek 
menfaatlerinin istekleri için, 

e) Siyasi, sosyal konularla, kültür ve Dev
let itibarı alanlarında ve olağanüstü hizmetle
rin sağlanmasında Hükümet icapları sayılan 
maksat ve gayeler için, 

Sarf edilir. 
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örtülü ödeneğin sarf yerinin ve hesaplarının 

nasıl tutulup tasfiye edileceğinin ve hangi ve
sikaların halef olan zata devrolunacağımn tâ
yin ve takdiri Başbakana aittir. 

ör tülü ödenek, Başbakanın ve ailesinin şah
si masraflarına ve siyasi partilerin idare, pro
paganda ve seçim ihtiyaçlarına sarf olunamaz. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Emniyet Ge- ı 
nel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutan
lığı bütçelerinin haberalma ödenekleri, hizme
tin gerektirdiği ve ilgili Bakanın takdir edece
ği 'gizli istihbarat işlerine sarf edilir. i 

Başbakanlık bütçesindeki örtülü ödenek ile j 
diğer Bakanlık ve dairelerin bütçelerindeki ha- J 
beralma ödeneklerinden yapılacak harcamalar, j 
Başbakan, Maliye Bakanı ve sorumlu Bakan j 
tarafından müştereken imza edilmiş kararname- | 
ye dayanılarak tahakkuk ettirilir. Merkez Say- j 
manlığmea bu ödemelerin yapılması, karama- ! 
meyi imza eden Bakanların yerlerini muhafaza 
etmelerine bağlıdır. j 

Başbakanlığa veya ilgili Bakanlıklara yeni j 
atanmalar yapıldığında, evvelce görülmüş hiz- i 
metlerin karşılığının ödenmesi, yeni atananla- ! 
rm takdirine bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Konya) — Muhterem 

arkadaşlarım, tahsisatı mestureye aidolan ka
nunun (c) bendinde «siyasi, sosyal konularla, 
kültür ve Devlet itibarı alanlarında ve olağan
üstü hizmetlerin sağlanmasında Hükümet icap
ları sayılan maksat ve gayeler için» denilmek
tedir. Şimdi, burada, «siyasi, sosyal konularla» 
dediğimiz zaman, bendeniz geniş bir elastikiyet 
hissetmekteyim. Bu memlekette birçok, kültür 
müesseseleri adı altında, siyasi konularla nasıl 
faaliyette bulunulduğunu hepimiz müşahede et
mişizdir. Bu, tâ eskiden beri maalesef, bünye
mizde devam edip gelmekte olan bir ıhaslettir 
deyip 'geçelim. Aşağıda çok güzel bir kayıt 
mevcuttur. Burada deniliyor ki ; (örtülü öde
nek, Başbakanın ve ailesinin şahsi masraflarına 
ve siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim 
ihtiyaçlarına sarf olunamaz.) 

Şimdi (c) bendindeki (siyasi, sosyal konu
larla) kelimeleriyle aşağıda okuduğum parag
raf tezat teşkil etmektedir. Bunun için bendeniz 
bir teklif yapıyorum ve diyorum ki, (siyasi, 
sosyal konularla, kültür ve) kelimelerinin çı-
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karılarak, (Devletin itibarı alanlarında ve ola
ğanüstü hizmetlerin sağlanmasında Hükümet 
icapları sayılan maksat ve gayeler için) diye ta
dil edilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız? 
Buyurun Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, Muhasebei Umumiye Kanununda ya
pılması hazırlanan tadil kanununun birinci 
maddesinde şöyle bir fıkra var, deniyor ki : 
«Bu tahsisatı mesturenin Başbakan tarafından 
ne suretle sarf edileceğine dair bir talimat Baş
bakan tarafından hazırlanır.» Bu sakattır ar
kadaşlar. Şimdiye kadar, Cumhuriyet tarihin
de bugüne kadar Başbakanların şahsına veril
miş olan örtülü ödenek maalesef birçok dediko
dulara mevzu olmuş ve bugüne kadar olan tat
bikatla bu tahsisat doğrudan doğruya Başbaka
nın şahsına verilmiştir, sarfından mesul odur. 
Fakat sail, yani soran yoktur. Bu itibarla bu 
talimatın Başvekil tarafından değil, Heyeti Ve
kile tarafından tanzim edilmesi lâzımdır. Mâku
lü, akla yakın olanı budur. Bunu, bu şekilde 
tashih etmek izere bir tadil teklif edeceğim. Bu 
tadilin dikkate alınmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız 
var mı efendim? 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu)) — Komis
yon adına söz istiyorum. 

AHMET GÜRKAN (Konya) — Ben teklifi
mi geri alıyorum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan teklifini geri 
alıyorlar efendim. 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — O halde 
mesele yok. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Yok. Maddeyi yüksek oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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• Tasarının tümü hakkında leh ve aleyhte ko

nuşmak istiyen arkadaş var mı? Yok. Tasarının 
tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Tasarı Meclisimizce kabul edil
miştir. 

öncelikle ve ivedilikle görüşülecek işlere ge
çiyoruz. 

2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner Sarısö-
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı : 313) 

BAŞKAN — Efendim, kom'isyona havale 
edilen maddeler gelmediği için, kanun tekli
finin müzakeresine devam edemiyeceğiz. 

3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çrnıga ve 
29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen (C) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyonla
rı raporları (2/140) (S. Sayısı : 306) (1) 

BAŞKAN —- Bütçe Komisyonu ve Bakanlar 
burada. Tasarının tümü hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul eıtmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi teklif 
edilmektedir. İvedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Turizm müesseselerince yabancı memleketlerden 
getirilecek eşyanın gümrük ve diğer ithal vergi 
ve renimlerinden muaf en ithali hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Turizm Endüstrisini Teşvik 
Kanunu hükümleri dairesinde «turizm müesse
sesi belgesi» almış olan müesseselerin .münha
sıran kendi ihtiyaçlarımda kullanmak için 
yabancı memleketlerden getirecekleri hijyenik 
sabit cihazlar; her' çeşit merkezî teshin mal-

(1) 306 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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zemesi, mutfak, fırm ve ocakları, muhtelif 
yemek pişirme ve hazırlama cihazları, bula
şık yıkama ve kurutma makina ve cihazları, 
frigorifik tesisler, havalandırma ve klima te1-
sisleri, sabit çamaşır yıkama, temizleme ve 
ütüleme tesislerine ait makina ve cihazlar, 
asansör tesisleri, yangın ihbar, telefon, dü-
ofon santral makina ve cihazları, su isale ve 
tevziine, muharrik kuvvet istihsaline, muha
bere ve teleferik hat ve tesislerine lüzumlu 
motor, makina ve aletler, alüminyum ve pas
lanmaz madenden mamul haricî doğramalar, 
kaplıcalarda ve tedavi yerlerinde tedavi 
için kullanılan fennî alet ve cihazlar ve üzer
lerinde aidolduğu müesseselerin sabit mar
kaları bulunmak kaydiyle mutfak, lokanta 
ve eğlence tesisleri teçhizat ve malzemesin
den Bakanlar Kurulunca ticaret ve sanayi 
politikası da dikkate alınarak tesbit ve ka
bul olunanlar, (yapı plân ve ruhsatnamele
rine göre ihtiyaç listeleri ve proforma fatura
ları Bayındırlık, Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlıklarınca - kaplıca ve tedavi yerlerinde te
davi içıkı kullanılacak fennî alet ve cihazlar 
için ayrıca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı-
şmca - tasdik edilmek ve her müessese için bir 
defaya mahsus olmak şartiyle) gümrük ve di
ğer ithal vergi ve resimlerinden muafen ithal 
edilir. 

Muhtelif kanunlarda mevcut tekel hüküm
leri mahfuzdur. 

5651 ve 6088 sayılı kanunların yürürlüğü 
sırasında yukarda yazılı muafiyetten daha ev
vel istifade etmiş olaaı bu gibi müesseseler, 
aynı cins eşya için bu kanundan faydalana
mazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaşımız var mı? Buyurun Sadrettitn Bey. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlarım, maddede bâzı hususların 
noksan kaldığını müşahade etmiş bulunuyo
rum. Bu bakımdan huzurunuzu rahatsız edi
yorum.. (Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu
nu hükümleri içinde turistik müessese belge
si aimış olan kuruluşlar) deniyor. Kanunda
ki bu ibarenin yanına (belediyeler) kepme
sini de ilâve etmekte fayda vardır. Belediye
leri ilâve edersek, belediyelerin turizm bel
gesi alması kanunen im'kânsız olduğuna gö(re, 
ileride belediyelerin yaptıracağı turistik ite-
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sislerin bu kabîl imkânlardan mahrum kalmak 
gibi bir endişe de mevcudolabilir. Bu itibarla 
bir takrir takdim edeceğim. 

Ayrıca teklifimizde bir geçici ımıadde var
dır. Bu geçici madde Bütçe Komisyonu ta
rafından çıkarılmıştır. Ancak bugün 'mem
leketimizde Balkanlar çapında ve Türkiye'
de ilk defa olmak üzere Bursa'da bir telefe
rik yapılmaktadır. Teleferiğin 6 senedir de
vam eden inşaatı / çeşitli sebeplerle ilkmal 
edilememiştir. Bu itibarla bugüne kadar güm
rüklerde bekliyen ve gümrüklerden çekil
miş olan ve ayrıca teleferiğin ikmali içim it
hal edilecek olan malzemenin do gümrük res
minden muaf tutulmasının uygun olacağı mü
talâası ile bir geçici madde teklif ediyoruz. 
Arkadaşlar eğer müspet oy kullanırlarsa mad
de metnine bunun da dâhil edilmesini saygı
larımızla rica edeceğiz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. De
ğiştirge önergeleri vardır. Okutuyoruz. 

T. B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bursa Milletvekillerinden Sadrettin Çan-

ga ve 29 arkadaşının turizım malzemelerinin 
Gümrük resimden muafiyeti mevzuundaki ka
nun teklifinin birinci maddesindeki : 

( Turizm Endüstrisini Teşvik 
Kanunu hükümleri dairesinde «turizm mües
sesesi belgesi» almış olan müesseselerin ) 
şeklindeki ilk cümlesine devamla, (ve bele-

. diyelerin) kelimesinin ilâvesini teklif ederim. 
Bursa 

Ekrem Paksoy 

Yüksek Başkanlığa 
Turizm smüesseselerince yabancı memle

ketlerden getirilecek .eşyanın gümrük ve 
diğer ithal vergi ve resimlerinden mıuafen it
hali hakkındaki kanun teklifine, ek muvakkat 
madde olarak aşağıdaki maddenin 1 nei mad
desinin sonuna ilâvesini >arz ve teklif ederiz. 

Bursa Bursa 
Mustafa Tayyar İsmail Yılmaz 

Bursa 
Ahmet Türkel 

Geçici madde : 
(Bursa Belediyesinin Uludağ Teleferik hat

tı için ithal etmiş ıbulunduğu her türlü mal
zemenin ödenmiş veya tecilli bulunan gümrük 
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resmi hakkında dahi birinci madde hükmü tat
bik olunur.) 

BAŞKAN — Bu önergenin 1 nci madde 
ile alâkası yok. Bilâhara geçici madde ola
rak oya arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Turizm müesseselerince yabancı memleket

lerden getirilecek eşyanın gümrük ve diğer ithal 
vergi ve resimlerinden muaf en ithali hakkındaki 
kanun teklifinin, Komisyonca değiştirilen 1 nei 
maddesi sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesine 
ait teklifimizin Umumi Heyete arzını arz ve -i-
ca ederiz. 

Bursa Bursa 
Ahmet Türkel İsmail Yılmaz 

Bursa 
B. Cemal Zağra 

Birinci maddeye eklenecek hüküm; 
(Belediyelerin turizm ile ilgili ithal ettikleri 

ve edecekleri malzemeler dahi bu madde hük
münden faydalanır.) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Turizm müesseselerince ya,bancı memleketler 

den getirilecek eşyanın gümrük ve diğer ithal ver
gi ve resimlerinden muaf en ithali hakkındaki ka
nan teklifinin 1 nci maddesindeki eşyalar arasına 
1. «Prefabrik evler» ile 2. «Bowling» oyun (spor) 
teslislerinin de ithalini saygılarımızla rica ederiz. 

Kastamonu Samsun 
Fethi Doğançay Kâmran Evliyaoğlu 

Gaziantep Gaziantep 
Muzaffer Canbulat A. ihsan Göğüs 

Erzincan Erzurum 
Zeynel Gündoğdıı Ertuğrul Akça 

Kütahya Aydın 
Rauf Kıray İsmet Sezgin 

İzmir İzmir 
ihsan Gürsan Şinasi Osma 

Nevşehir Zonguldak 
A. Baran Numanoğlu Kenan Esengin 

İzmir 
Kadri özek 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Önerge hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi birer birer okutup oy
larınıza sunacağım efendim. Bir dakika Say-n 
Özal, önergeler çoktur, hangisi üzerinde konuşy-
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«aksınız? Bir tane daha geldi. Onu da okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yerli yapılan malzemelerin bu madde hüküm

lerinden faydalanmamasmın maddeye konulma
sını arz ederim. 

Afyon Karahisar 
Mehmet Turgut 

(Ahmet Türkel, Baha Cemal Zağra ve İsmail 
Yılmaz'in önergesi tekrar okundu.) 

AHMET TÜRKEL (Bursa) — önergemizi 
geri alıyoruz. 

BAŞKAN — önergelerini geri alıyorlar. 
(Fethi Doğançay, Kâmran Evliyaoğlu ve 

arkadaşlarının önergesi tekrar okunduı.) 
BAŞKAN — Fethi Doğançay, Kâmran Evli

yaoğlu ve arkadaşları önergelerini geri alıyorlar 
mı, efendim? Almıyorlar. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın özal birinci madde hak
kında mı? Şimdi değiştirge önergeleri üzerinde 
konuşuyoruz. Sizin bir önergeniz yok. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Verilen önerge
ler hakkında, zannediyorum, konuşulabilir. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında değiş
tirge önergeleri vardır. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Değiştirge öner
geleri hakkında, reyimi kullanacağımdan, konuş
mak hakkım. 

BAŞKAN — Değiştirge önergeleri var; de
ğiştirge önergelerinde de reyinizi kullanmak 
hakkına sahipsiniz. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Değiştirge öner
geleri hakkında konuşma hakkına sahip değil-
sek, lütfen ifade edilsin. 

önergelerin lehinde ve aleyhinde konuşmak 
yetkisinin milletvekilinden esirgenmemesi icab-
eder. içtüzüğümüz bunu âmirdir. Fakat Baş
kanlık müsaade etmediği takdirde sükût etmek 
boynumuzun borcudur. 

BAŞKAN — Değiştirge önergelerini oya su
nacağız. Üzerinde tekrar münakaşa açılama/.. 
Ama siz birinci madde hakkında söz isteseydim* 
olurdu. Mamafih buyurun konuşunuz. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Teşekkür ederin,. 
Saym arkadaşlarım, burada turizmin ehem

miyeti ve bahusus memleketimiz yönünden ehem
miyeti üzerinde durmak, zannediyorum ki, konu 
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ile doğrudan doğruya alâkalı olsa bile zamanın 
ölçüsü içerisinde mümkün değildir. Turizmin teş
viki konusunda yapılması lâzımgelen her t ü ^ ü 
fedakârlıkların yerinde olacağını sadece işaret 
etmek kifayet eder kanaatindeyim. Ancak, tu
rizm gibi çok ehemmiyetli ve hayati bir mevzuu 
sadece bir gümrük yönünden ve bâzı tesisat mal -
zemesine inhisar ettirerek mütalâa etmek, kana 
atimce derli toplu mütalâa edilmemesi bakımın
dan bir mahzurdur. Burada sağlanmak istenen 
turistik belgeyi haiz olan tesislere bâzı malzeme
nin, kullanılacak olan tesisat ve teçhizatın güm
rüksüz olarak ithaline müsaade edilmesinden iba
rettir. Bunun son derece suiistimale müsait Mı* 
mahiyet taşıdığını arkadaşlarıma arz etmek is
terim. 

Yapılmış olan ve kullanılmakta bulunan mü
esseselere de teşmil edilmiş olduğu kanunun met
ninden anlaşılmaktadır. Bu bakımdan üzerinde 
son derece hassasiyetle durmak icabeder. 

Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım, şimdi bi 
rinci madde üzerinde verilmiş olan tadil teklif
leri ve ilâvesi istenen hususar da göstermekte
dir ki, Komisyonun huzurunuza getirdiği metin, 
esasen eksik buunmaktadır. Meselâ bir takriı , 
maddeye sadece belediyelerin ithal edilmesini 
istemektedir. Belediyenin ithali isteniliyor c'h 
niçin özel idarelerin ithali istenmiyor? Veya ni
çin bu gibi müesseseleri yapmakta ve işletmekte 
olan meselâ Emekli Sandığı veya işçi Sigortaları 
da ithal edilmez ? Bu belli değildir. 

BAŞKAN — O önergeyi geri aldılar efendim. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Devamla) — Sadece burada 

akla geliverdiği için teklif edilmiş gibi görülen 
bâzı teklifler yanyana getirildiği zaman için 
mahiyetini de değiştirmekte olduğu görülebilir. 
Bu kadar ehemmiyetli ve fakat o nispette tet
kik edilmediği anlaşılmakta olan bu kanun met
ninin tadiline dair verilmiş olan tadil teklifle •--
nin de nazarı itibara alınmak üzere komisy- :a 
tekrar iadesini istirham etmekteyim efendim. 

BAŞKAN — Bir önerge lütfedin. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) -

Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Turgut, ne hakkındadır ? 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 

Değiştirge önergeleri hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) ~ 

Mulh.terem arkadaşlar, kendi önergeme sıra ge] 
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diği zaman, kendi önergemi müdafaa edeceğim 
(Bu maddenin yerli sanayie ne ibüyük darbe vu 
racağmı anlatacağım. Yalnız, isimdi burada 
tahmin ediyorum, hiçbir araştırmaya ve hiçbir 
önceden bilgi edinilmesine lüzum görmeden ve 
rilmiş olan, arkadaşlarımızın bir numaralı tak 
rirleri aleyhinde konuşacağım. 

Bu takrirdeki, Kâmran Evliyaoğlu arka
daşımla, Fethi Doğançay arkadaşımızın tefklü 

Cindeki maddelerin bir kısmı yerli yapılır; yer 
li yapılmıyanlarm da yerli kurulacak sermaye 
•ye yardım edilmesi durur'ken, bunun dışardan 
gümrük verilmeden ithali bu memleiketin yeril 
sanayiini ortadan kaldırmak demektir. Bu ba
kımdan bu takririn derhal reddedilmesini Yük
sek Heyetinizden istirham ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kâmran Evliyaoğlu, buyu
run, teklif hakkında. 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (ıSamsun) — 
Muhterem arkadaşlarım, Mehmet Turgut arka
daşımızın yapmış olduğu konuşmada savunmuş 
olduğu fikri kabul etmekteyim. Ancak şurasını 
arz edeyim; arkadaşlar hatırlıyacaklardır, bu
rada beş yıllık plân görüşüldüğü zaman, mem
leketimizde prefabrik ev sanaıyiinin kurulması
nı bir değiştirge önergesiyle teklif etmiştim. 
Fakat gerek Sanayi Bakanının, gerekse Devlet 
Plânlama Dairesi müsteşarı arkadaşımızın ver
miş oldukları cevapta, şimdilik böyle bir sana
yiin kurulmasına lüzum görülmediği izhar edil
miş bulunmakta idi. Bundan dolayı Gümrük 
Muafiyeti Kanunu ile, memleketimizde bilhas
sa turistik sahaların inkişafında büyük önem 
'kazanmış olacak prefabrik ev sanayiinin mem
lekete gümrüksüz olarak ithali mevzubahsol-
duğu için böyle bir teklif yapmak ihtiyacını 
hissettik. 

Bilhassa saihil kasabalarında ikurma evlere 
çok ihtiyaç hissedilmektedir. Nitekim, italya'
da, Fransa'da ve Kuzey Afrika sahillerinde 
turizmin inkişaf ettirilmesi için bu hususta ko
laylıklar 'gösterilmektedir. 

Muhterem, arkadaşlarım; teklifte bir de 
Bovvling spor tesisleri kurulması mevzuu var
dır. Bilhassa yabancı turistlerin, Amerikalıla
rın büyük alâka gösterdikleri bir 'oyun tesisi
dir ve memleketimizde maalesef lyapılacak du
rumda da değildir; doğrudan doğruya ithal j 
malzemesidir. Bu bakımdan yabancı turistlerin 
memleketimizde spor tesislerinde de oyalan- . 
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ması, eğlenme imkânını vermek: kasdiyle öyle 
bir teklif yaptı'k. 

Ayrıca lb.ii* .arkadaşımız, bu kanunun eksik
liklerinden bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlar, Komisyon sözcüsü ar
kadaşımız da temas edecektir. Devlet Plânlama 
Teşkilâtı uzmanı, Maliye Bakanlığı, Gümrük 
ve İnhisarlar Bakanlığı, ıSanayi Bakanlığı, ve 
Basın - Yayın Bakanlığı temsilcilerinin müşte
reken bir araya gelmek suretiyle tesbit ettik
leri !bu maddeler uzun müzakerelere vesile ol
muştur ve bu müzakerelerden sonra huzurunu
za getirilmiştir. Bu vesile ile bunu 'da arz et
mek isterim. 

BAŞKAN — önengeler hakkında başkaca 
konuşmak istiyen arkadaşımız var mı? 

Efendim, Rüştü özal arkadaşımızın bir tek
lifi vardır, okutuyorum : 

Yüksek Baişkanlığa 
Görüşülmekte olan Gümrük Kanununun ta

diline mütedair (kanun teklifinin çeşitli mah
zurlarından başka verilmiş olan birçok takrir
lerin de incelenebilmesi için Komisyona iadesi
ni arz ve teklif ederim. 

Konya 
Rüştü özal 

BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim, 
Komisyon, Rüştü özal arkadaşımızın teklifine 
katılıyor ve maddenin, tekliflerin ışığı al
tında yeniden tedvin edilmek üzere, Komisyona 
iadesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kanun teklifinin Komisyona 
•geri verilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Değiştirge önergelerinin t ışığı altında tek
rar tetkik edilmek üzere teklif Komisyona ge
ri verilmiştir. 

Efendim, tüzük gereğince bir defa görüşü
lecek işler: 

/. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
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yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (2/52) (S. Sayısı: 221 
e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — C. 'Senatosu Başkanlığının tez
keresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 12 . 9 .1962 ıgün ve 543 sayılı yazınıza 

karşılıktır : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 

öğretim ve araştırma (hastanelerinde çalışan 
asistan ve başasistanlara tazminat verilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin Sosyal işler Ko
misyonunun değiştirişine bağlı metni C. Sena
tosu Genel Kurulunun 27 .11.1962 tarihli 10 
ncu Birleşiminde değiştirilerek kabul edilmiş ve 
ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
»Salgılarımla. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Sentosu Başkanı 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Millet Meclisi
nin raporunu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 

arkadaşının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına ıbağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde 
çalışan asistanlara tazminat verilmesi hakkın
daki kanun teklifi komisyonumuza havale edil
miş olmakla ilgili Hükümet temsilcileri hazır 
oldukları halde incelendi ve »görüşüldü. 

Mezkûr kanun teklifini evvelce tetkik eden 
komisyonumuz; 

Serbest hayatta maddi faydalar sağlamıyan 
ekseri ilim dalları için lüzumlu asistanlara rağ
bet edilmemesi karşısında akademik kariyere 
yol açan asistanlığı cazip hale getirmek ve rağ
betini artırmak maksadiylo bu tazminatın ih
das edildiği; 

Mevzuubahsolaıı asistanlığın ise daha müsait 
şartlarla çalışmak icabında serbest hayatta daha 
fazla muvaffak olun ak gayesiyle doktorlar ara
sında fazla rağbet edilen bir ihtisas müessesesi 
olduğu, hattâ fahrî olarak bu işin yapıldığı 

(1) 221 e 1 nci ek tutanağın sonundadır. 
Aynı tasarı ile ilgili C. Senatosuna ait 120 S. 
Sayılı basmayazı C. Senatosunun 27 .11.1962 
tarihli 10 ncu Birleşimi tutanağının sonundadır. 
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cihetle her iki asistanlığın aynı mahiyette te
lâkki edilemiyeceği; 

Ve akademik kariyere mensup asistanların 
doçentlik imtihanına hazırlanması gibi bir mü
kellefiyeti olduğu ve alınırken de sıkı bir imti
hana tabi tutuldukları göz önünde tutularak 
kanun teklifi reddedilmişti. 

Cumhuriyet Senatosu Millet Meclisinin tas* 
vibettiği bu ret kanarına uymıyarak teklifi iki 
senelik mecburi hizmet kaydiyle kabul etmiştir. 

Bu durum muvacehesinde yeniden yapalan 
müzakereler neticesinde komisyonun eski kara
rını değiştirecek yeni ve esaslı bir sebep olma
dığı kanaatline varılarak Cumhuriyet Senatosu
nun kararına uyulmamıştır. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Hatay Ordu Yozgat 

Ş. inal A. H. Onat V, Uyar 
Artvin 

Söz hakkını mahfuz Aydın 
S. O. Avcı O. Apaydın 

Aydın 
Söz hakkım mahfuz Bilecik 

î. Sezgin Ş. Binay 
Çanakkale 

Ş. İman 

BAŞKAN — Efendim, yüksek malûmunuz 
olduğu veçhile, bu teklif Meclisimizce reddedil
mişti. Cumhuriyet Senatosunun tadilen kabul et
miş bulunduğu bu teklifi; Meclisimiz Plânla
ma Komisyonu yine reddetmiştir. Bu vaziyet 
dâhilinde tekrar söz istiyen arkadaşlarımıza söz 
vereceğim. Sayın Ali îlısan Balım, buyurun. 

ALI İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sağlık Ba
kanlığı hastanelerinde ihtisas yapan .asistanlara, 
asistanlık tazminatı verilmesine dair olan bu ka
nun teklifinin, geçen defa Millet Meclisinde ga
yet dar bir limitle, altı üye farkı ile geri çevril
diğini, reddedildiğini hatırlarsınız. 

Asistanlara, asistan arkadaşlarımıza bu taz
minatın verilmesini iktiza ettiren mevzua kı-
saea temas edip arz edeceğim. 

Üniversite Tıp fakülteleri ve Askerî Tıp 
Akademisi asistanlarına bu hak tanınmış ve 
ayda 200 - 300 lira gibi bir asistanlık tazminatı 
veriiegelmektedir. Sağlık - 'Sosyal ve Yardım 
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Bakanlığı (hastanelerinde çalışan asüs'tan arka
daşlara bu asistanlık tazminatının verilmeme
si, gerçekten sosyal adalete aykırıdır. Kaldı 
'ki, asistanlar için [hastaneler talimatnamesinde 
mesai saatleri sabah yediden akşam saat 7 ye 
olmak üzere asgari 12 saat üzerinden ayarlan
mıştır. Ve hu arkadaşlar, çok defa haftada 
3 - 4 gün de nöbetçi kalmaktadırlar, yani has
tanelerden ayrılmalarına maddeten hemen 'he
men imkân yoktur. Kaldı ki, bunların dışa
rıda muayene yapmaları, muayenehane açma
ları da kanunen yasaktır. Bu durumda, ihti
sas yapan hekim arkadaşlar ıgerçekten sıkıntı 
içindedirler. 200 lira 'gibi pe'k fazla sayılmıya-
cak bir asistanlık tazminatı hu arkadaşları 
maddeten ferahlatacaktır. Maddeten ferahla
yan arkadaşlar (hastanelerde işlerinde daha 
fazla dikkatli 'olacakları ve iş verimini artıra
cakları da elbette takdirlerinizden kaçmıya-
caktır. 

Cumhuriyet iSenatosu kararının aleyhinde 
bulunan Bütçe Komisyonu raporunun \gerek-
çesinde deniyor ki ; «Bakanlıkta asistanlık için 
sıra bekliyen pe'k çok kimse vardır. Bu mesleke 
(hevesli o kadar fazla doktor vardır ki, fahrî 
asistanlık kadrosu dalhi ihdas edilmiştir.»1 Be
nim son defa Karma Bütçe Komisyonunda vâ
ki 'bir sorum üzerine Sayın Bakan, hali hazır
da Bakanlıkta tâyin için sıra 'bekliyen asistan 
bulunmadığını açıklamıştır. Fakat Devlet has
tanelerinde asistanlık sıkıntısının bulunduğu 
da [hepimizce malûmdur. 

Fahrî asistanlık müessesesine gelince: Bu, 
nadir ahvalde halü vakti yerinde olan, 'belki 
bir ikinci ve üçüncü ihtisas yapmak ihtiyacını 
duyan kimselerin faydalanabileceği bir mües
sese olarak son defa yapılan 'asistanlık talima-
tındaki değişiklikle 'ihdas edilmiştir. Bundan 
'önce Sağlık ve ıSosyal Yardım Bakanlığı hasta
nelerinde fahrî asistanlık yapmak yasaktı. 
Sağlık Bakanlığı hastanelerinde tazminatsız 
olarak ihtisas yapmak zorunda kalan bu arka
daşlar, haliyle kendi paraları ile, ifahrî olarak 
ihtisas yapmak için üniversite 'hastanelerini 
tercih etmektedirler. Böylece, Devlet hasta
neleri bu arkadaşların değerli hizmetlerinden 
mahrum kalmaktadırlar. 

Bir diğer husus da, memleketimizde asis
tanlığın maddeten -güç 'oluşu karşısında pek 
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çolk hekim arkadaşımız, ihtisas için dışarıya, 
yabancı memleketlere gitmektedir. 

Bu da her 'halde fakir bir memleket olan 
'Türkiyemiz için, tam hizmetinden istifade edi
lecek bir çağda, asgari yarım milyon lira sar-
fiyle yetiştirdiğimiz bu elemanları dışarıya 
göndermek >gibi bir betbahlıkla karşı karşıya 
gelinmiş 'olmasından mütevellittir ve çok acıdır. 

Bu tazminat kabul edilirse ihtisas yapmak 
için dışarıya giden arkadaşların Devlet hasta
nelerinde ihtisas yapmayı İstiyecekleri ve dış 
memleketlere bu maksatla gitmiyecekleri söy
lenebilir. 

Cumhuriyet (Senatosunun Ikabül 'ettiği me
tinde ayrıca bu tazminattan istifade edecek he
kimlere 2 sene mecburi (hizmet tahmil edilmiş
tir. Bunun da hukuki bir mesnedi olmasa ge
rektir, pratikte de kabili tatbik olmıyacaktır. 
Pek çok meslek sahiplerinin, malûmuâliniz, üc
ret artırma, ımaaş zammı gibi kanunlarla üc
retlerini artırdığımız halde onlara böyle bir 
mecburi hizmet tahmil etmedik. Kaldı ki, 
üniversitelerde asistanlık tazminatı alan arka
daşlara bu tazminatı almaktan mütevellit bir 
mecburi hizmet yüfclenmemektedir. Bu sebep
lerden asistanlara tazminat teklif eden bu ka
mın teklifi üzerinde, bütçe komisyonunun ra
poruna rağmen, müspet oy kullanmanızı hür
metle arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Ma'zhar Arıkan. 
MAZHAK ARIKAN (içel) — Muhterem 

arkadaşlarım, 
Bu kanun daha önce Millet Meclisinde mü

zakere edilip reddolunmuştur. Buna üzülme
mek mümkün değil. Senatodan geri gelmesi 
sebebi ile yürekten inandığım mutlak bir za
ruretin çok cüzi de olsa tahfifine yarıyacak 
bu kanunun kabul edilmesindeki büyük faydayı 
ve tesisine himmet buyuracağınız mâdeletin es
babı mucibesi olarak çok kısa izahatta bulun
mak üzere huzurunuzu işgal ettim. 

Değerli arkadaşlarım, yüksek malûmları
dır ki, tıbbın ömrü, hayat kadar eskidir. Tıp 
Fakültesi öğretim ve araştırma yapan bir bi
lim müessesesidir. Burada çalışan öğretim ve 
ihtisas yapan doktorlar mevkiine göre aylık 
olarak bir tazminat almaktadırlar. Böylece 
fakülte, tıp personeli emeğinin karşılığını, az 
da olsa, alarak tatmin edilebilmektedir. Bu
na karşılık, Sağlık Bakanlığına bağlı öğretim 
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ve araştırma yapan müesseselerde yani has
tanelerde çalışan asislanlar, yukarda zikredil-
diği gibi Tıp Fakültesi kliniklerinin aynı va
zifesini ve bir hakikattir ki, hattâ fazlasını yap
maktadırlar. Ammeye hizmetleri vakit, saat 
ve istirahat tanımaksızın geniş şekildedir. Me
selâ âcil vakalar, adlî vakalar, gecesi gündüzü 
yoktur, akla gelmiyecek kadar mütenevvidir. 
Resmî müessese ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 
hastaları hepsi Bakanlık hastanelerine gelir. 
Bir günde adlî vaka ve trafik kazaları yara
lılarının tedavisi için sarf edilen mesai, tazmi
nat olun fakülte doktorlarının yaptığı mesai
nin karşılığından daha yorucu olmaktadır. Bir 
de buna öğretim ve araştırma mesaisini ekler
sek yükün ne kadar ağır olduğu izahtan va
restedir. Bütün bu mesai, açıkça ifade edilmek 
gerikir ki, tamamen ileri bir şeyler öğren
mek çaba ve minneti içerisinde bulunan asis
tanın üzerindedir. 

Yüce Heyetinize küçük bir misal arz ede
yim; Ankara Numune Hastanesinde birkaç 
sene evvel Tıp Fakültesi klinikleri mevcuttu. 
Şimdi de çocuk kliniği mevcuttu. Aynı klinik
te Tıp Fakültesi asistanı ve Sağlık Bakan
lığının 'asistanı beraber çalışırlar, beraber nö
bet tutarlar, ikisinin de mesaisi aynıdır, aynı 
işi görürler, biri tazminat alır diğeri almaz. 
İşte adaletsizlik bir çatı altında apaçık mey
dandadır. Dahası var, Sağlık Bakanlığı asis
tanı mahrumiyet mmtakalarmdu çalışmış mem
leket sathında vazife yapmıştır. Tıp Fakülte
si asistanlarının % 99 u Fakülteden mezun 
olmuş hiçbir vazife almadan asistanlığa gir
miş kimselerdir. Bu iki müessesede (Fakülte, 
Bakanlık) ihtisası yaptıktan sonra ikisi de aynı 
hakka sahiboluyor. 

Bugün araştırılırsa memleketin ücra kö
şesine kadar Bakanlık hastaneleı inde asistan 
olarak ihtisas yapanlardır, çünkü büyük kıs
mının mecburi hizmeti vardır. Buna mukabil, 
Bakanlık hizmetinde 12 sene çalışmış ve ihti
sas yapan bir asistanın aldığı aylığı henüz 
yeni mezun olmuş, hiç Devlet hizmeti yapma
mış fakülte asistanı tazminatı ile alıyor. Yük
sek malûmunuzdur ki, hastanede yük asistan
dadır, bu kadar fedakârlığa katlanan Bakan
lık asistanlarını Fakülte asistanlarının seviye
sine çıkarmak lâzımdır. Bu feragat ve feda
kârlığın çeşidi o kadar çoktur ki, genç bir 
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asistan, insanlığa hizmet yolunda ölümlerle 
kucaklaşmakta, her türlü hastalık mikropla-
riyle büyük ve ilâhi bir tevekkül ile meşgul 
olmaktadır, tetkikat yaparken tifo, tifüs, mik-
ropu alarak hayata veda eden genç doktorlar 
yanında, en yakını ve en hazini yine vazife uğ
runda cereyana çarpılıp bugün nebati bir hayat 
yaşıyan, hayatının baharında her şeye veda 
eden karanlık akıbetini bihaber bekliyen genç 
bir asistan Alp Reel'i düşününüz. Asistanların 
mesaileri tehlikeler ve zorluklarla doludur. 

Farz ediniz ki, Ankara'da bir büyük hasta
nede asistanları kaldırınız, randıman % 50 ve 
daha fazla düşecektir. Şimdi gelelim 200 lira 
tazminattan, gelir Vergisini de düşersek 170 li
ra kalır. Asistan sayısı mahduttur, zira ihtisas 
yapılabilen hastanelerin sayısı da çok değildir. 
Bu para bütçeye hiç mesabesinde yük olacak
tır, bunun daha başka formülü de mevcuttur. 
Bütçeye hiç yük olmadan da karşılanabilir. 

Bakanlığın öğretim ve araştırma yapan has
taneleri döner sermayelidir. Ankara'da bir 
hastaneyi ele alalım, günlük gelir 4 000 - 8 000 
lira arasındadır. Bu hastanelerde asistanlara 
verilecek tazminat bu döner sermaye gelirinden 
verilirse günde 500 lirayı bulmamaktadır, gün
de 8 000 lira gelirde 500 liranın ne ehemmiyeti 
vardır. Böylece büyük bir adaletsizlik bertaraf 
edilmiş olur. Hastası olup da hastanelere gi
den arkadaşlarımız asistanların çalışmalarını 
yakmen görmüşlerdir. Şu hale göre aynı çatı 
altında ve aynı işte ve hattâ daha yorucu bir 
süre içinde çalışan Bakanlık asistanlarına da 
fakülte asistanları gibi tazminat tanınması bü
yük bir adaletsizliği ortadan kaldıracaktır. Bu
na da her şeyde olduğu gibi yüce heyetimiz ka
dirdir. Kararımızı verirken asistanların dışarı
da iş yapamadıklarını da hesaba katınız. Köşe
leri tutmuş ünlü doktorların büyük kazançları 
bu bir zaruret karşılığı tazminata gölge olma
malıdır. Onun ilmi asistanla bir külfet tahmil 
edilmeden, kanun lehinde reylerimizin müs
pet olarak tecellisini inandığım bu dâva hakkı 
için İsrar ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Bütçe Komisyonunun 
bir tezkeresi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bugünden itibaren Cumhuriyet Senatosun

da 1963 yılı bütçesinin müzakeresi başlamakta-
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Yüksek Başkanlığa 

Gündemin (Birinci müzakeresi yapılacak iş
ler) kısmında 18 numarada bulunan ve uzun 
zamandır bekliyen (Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü uçucularına verilecek uçuş tazmina
tı hakkındaki) Kanunun müstaceliyet ve takdi-
men müzakeresine müsaade buyurulmasmm, 
Millet Meclisinin tasvibine arzını teklif ve istir
ham ederim. 
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dır. Karma Bütçe Komisyonu olarak Cumhuri
yet Senatosunda bulunacağımızı ve yoklamalar
da bu cihetin nazara alınmasını saygı ile rica 
ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Sekip înal 

BAŞKAN — Sabri Keskin Bey, bu kanun 
üzerinde Bütçe Komisyonunun mütalâa beyan 
edemiyeceği hakkında mı konuşacaksınız? 

SABRI KESKÎN (Kastamonu) — Arz ede
yim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SABRI KESKİN (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar, malûmu âliniz, Cumhuriyet Senato
su bütçe görüşmelerine başlamıştır. Bendeniz 
Bütçe Komisyonunda bu kanunun müzakeresin
de hazır bulunarak, komisyonun şimdi huzuru
nuza getirdiği kanunun reddedilmesi hakkında
ki metne muhalif kalmıştım. Komisyon Sözcü
sü ve Başkanı Cumhuriyet Senatosunda bütçe 
müzakerelerim takibettikleri için, takdir buyu
rursunuz ki, kanaatim hilâfına burada müdafaa 
edecek bir durumda değilim. Bu itibarla oku
nan tezkere ile iktifa olunarak, müzakerelerin 
talikini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Karma Bütçe Komis
yonu Başkanı ve Sözcüsü, Senatoda başlanan 
bütçe müzakerelerini takibettiklerinden, bu ka
nun tasarısının görüşülmesini gelecek birleşime 
talik ediyorum. 

Şimdi aldığımız karar iktizasından olmak 
üzere sözlü sorulara geçiyoruz. 

5. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
uçucularına verilecek uçuş tazminatı hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/278) (S. Sayısı: 13) 

BAŞKAN — Sözlü sorulara geçmezden ev
vel iki tane teklif var, bunları okutturup onay
latacağım, arkadaşlar. 

i . — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/461) 

Devlet Bakanı 
Raif Aybar 

BAŞKAN — Efendim, adı geçen tasarının, 
Devlet Bakanı tarafından öncelik teklifi isten
mektedir. Tasarının öncelik teklifini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... ön
celikle müzakeresi yapılacaktır. 

6. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve 
kurumların idaresi hakkındaki 29 . 5 . 1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
hakkında C. Senatosunca yapılan değişikliğe 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (1/161) (S. Sayısı : 228 e 
1 nci ek) 

BAŞKAN — Diğer teklifi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Hakkında ivedilik kararı verilen ve günde

min 2 nci maddesinde bulunan (Tarım Bakanlı
ğına bağlı bâzı okul ve kurumların idaresi hak
kındaki 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının) 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Tarım Komisyonu Başkanı 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

BAŞKAN — Tarım Komisyonu Başkanı 
adı geçen tasarının öncelikle tetkikini istemek
tedir. öncelikle görüşülmesi teklifini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Saym Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Adalet Bakanı?. Yoklar. Adalet Bakanı 
bulunmadığı için soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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2. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-

li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu ile Kasta
monu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun öğrenci 
ve öğretmen mevcutlarına dair Millî Eğitim Ba
nından sözlü sorusu (6/465) 

3. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu - Cide yolunun Karayollarına 
bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/466) 

4. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, İnebolu - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tin arasındaki mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/468) 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımı/ izinli 
oldukları için, sorularını okutmuyorum. 

5. — Sakarya Milletvekili Muslİhittin Gü-
rer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen 
Basın Kongresinin tehir edilip edilmediğine 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü 
sorusu (6/469) 

BAŞKAN — Sayın Muslİhittin Gürer ar
kadaşımız buradalar mı?.. Burada. Sayın Basın -
Yayın ve Turizm Bakanı?... Yoklar. Bakan bu
lunmadığı için soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

6. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Devlet İstatistik Enstitüsünde bulu
nan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılmadı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/470) 

BAŞKAN — Necmeddin Küçüker arkadaşı
mız buradalar mı?.. Buradalar. Başbakan adına 
cevap verecek alâkalı Bakan arkadaşımız var 
mı?.. Yok. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

7. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mergüze Bölge 
Şefi Ali Sönmez hakkında bir şikâyet bulunup 
bulunmadığına dair, Tarım ve İçişleri Bakanla
rından sözlü sorusu (6/474) 

8. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında çalışan 
hükümlülerin gündeliklerinin artırılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/477) 
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BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Ali özdik-

menli arkadaşımız izinli bulunduklarından 7 ve 
8 nci soruların cevaplandırılmasına imkân yok
tur. 

9. — Aydın Milletvekili Nedim Müren'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına veril
mek üzere 1962 yılı bütçesine konulan Ödeneğin, 
Hazinece ödenip ödenmediğine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/478) (4/170) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Nedim Mü-
ren sorularını geri almışlardır. 

10. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisi adını taşıyan eserin tamam
lanması hakkında ne düşünüldüğüne dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şevket Raşit Ha-
tipoğlu'nun sözlü cevabı (6/479) 

BAŞKAN — Sayın Turhan Kut, buradalar 
mı? («Burada» sesleri) Sayın Millî Eğitim Ba
kanı? Buradalar; soruyu okutturuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı hususların Millî Eğitim Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı derin saygılarımla rica ederim. 

3 . 12 . 1962 
Tekirdağ Milletvekili 

Turhan Kut 

(TÜRK ANSİKLOPEDİSİ adını taşıyan ve 
memleektimizde büyük bir ihtiyaca cevap vere
cek olan eser, Cumhuriyetin 20 nci yıldönümü 
olan 1943 yılında yayınlanmaya başlamıştır. 

Aradan 20 yıl gibi çok uzun bir zaman geç
mesine rağmen eserin henüz 85 nci fasikülü ya
yınlanmış ve ancak Ç harfine ulaşılmıştır. 

Ortalama bir hesapla yılda ancak 4 fasikül 
olarak yayınlanan ansiklopedinin - çalışmalar 
bu tempoda gidecek olursa - tamamlanması yüz 
yıl'birimleri ile ifade edilecek bir hal alacaktır. 

Hiç olmazsa, ansiklopediyi birinci fasikülün-
den itibaren takibe başlamış olan kuşağı, bu 
büyük eserin tamamına sahibolmanm bahtiyar
lığına ulaştırmak için Millî Eğitim Bakanlığı ne 
düşünmektedir?) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı? 
MlLLl EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RA-

ŞlT HATlPOĞLU (Manisa) — Sayın Turhan 
Kut arkadaşımızın sorusunu aşağıda olduğu şe
kilci e cevaplandırıyorum. 
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Türk Ansiklopedisinin yayımlanmasına '1939 

yılında karar 'verilmiş ve 4 kişilik bir kadro 
ile «.basta merhum İbrahim Aiâeddin Gövsa ol
mak üzere»1 işe başlanmıştır. 4 yıllık !bir hazır
lık devresinden sonra eserin ilk f asi külü 4943 
yılında yayınlanmıştır. 

Bu 4 yıllık çalışma ile elde edilen sonucun 
yetersizliği ,göz !önüne alınaralk Ansiklopedi 
Bürosunun çeşitli yollarla takviyesine 'çalışıl
mış ve müşavirlik kadroları temin olunarak 
ilim adamlarının ilmî yardımlarının sağlan
ması cihetine gidilmiştir. Bu suretle ansiklo
pedi çalışmaları, yılda 8 fasikül yayımlanacak ha
le igetirilmi'ştir. Böylece 'bu çalışmaların nihayeti 
olarak 83 ncü i'asiküle kadar bu tempo ile zama
nımıza kadar ıgetmiştir. Fakat 1954 senesinde 
çalışmalarda 'bir duraklama olmuş ve bu durak
lama 19S3 den sonra bariz 'bir şekil almıştır. 

Ansiklopedi hazırlanması işinin aradan ge
çen zaman zarfında gir 'gevşeme arz ettiği, bu 
konu üzerine çeşitli sebeplerle yeteri kadar 
eğilme imkânı bulunmadığı, bu defa yapılan 
incelemelerden anlaşılmıştır. 

Türlk Ansiklopedisi gibi bir eserin hazırlan
masının ve 'basılmasının dolay bir iş olmadığı 
bir ıgerçek 'olmakla 'beraber, aradan "20 yıl /gibi 
uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen "bu 
Ansiklopedinin ancak (Ç) harfine gelmiş bu
lunması ve henüz '85 nci fasikülünün yayınla-
bilecek bir keyfiyet değildir. 
nal) ilmesi de kolay olmuştur diye kabul edile-

49'60 ve 1961 yıllarından sonrak tekrar bu 
iş ele alınıyor. '19 62 yılında 83, ;84 ve 85 nci 
fasikülleri çıkmış 'bulunuyor: 86 neı fasikül de 
şu sıralarda çıkmıştır. 87 nci fasikül dizilmiş 
'haldedir ve yakında çıkacaktır. 

IBu fasiküllerin çıkarı İması işinin devam 
ettirilmesi kararındayız. Fakat, «Türk An
siklopedisi» nin tamamlanabilmesi için, 30 cil
dinin de çıkarılmadı lâzımdır. Şimdiye kadar 
Ul cilt tamamlanmış olacaktır, eğer 87 nci fasi
kül de tamamlanırsa. Şimdiye kadar olan ça
lışmalarla, sağlanması icabeden neticenin yarı
sı dahi sağlanmış değildir. Eğer, böyle 'bir ge
çici tertiple çalışılacak olursa 'zaman zaman 
bunun dağılma te'hlikesi de bulunduğu için, 
'Bakanlığımız, bir kanun 'lâyihasiyle, bunun 
devamlı bir büro tarafından görülmesi için 
yeni bir şeklin ele alınması zaruretini hisset
miştir. Bu lâyiha hazırlanın ıştır. 
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Halen Bakanlığımız, Türk Ansiklopedisinin 

yayımının süratlendirilmesini ve ayrıca «imkân 
sağladığı takdirde mevcut malzemelerden de 
istifade etmek üzere, daha küçük ansiklopedi
lerle meslekî sözlükler yayımlanmasını» plân
lamış bulunmaktadır. 

ıBu programı tahakkuk ettirmeli ve mev
cut aksaklıkları gidermek maksadiyle, Bakan
lığımızca 'hazırlanan Ansiklopediler Bürosu 
teşkilini sağlıyacak 'bir kanun tasarısı, Başba
kanlığa intikal ettirilmiş 'bulunmaktadır. Bu
günkü malî imkânlarımız dikkate alınarak mü-
tevazi bir şekilde hazırlanmış olan 'bu kanun 
yürürlüğe 'girdiği ta'kdirde, ümidediyorum ki, 
bu çalışmalar daiha çok hızlanacak ve arkadaşı
mın endişe ettükleri ağırl basılına işi 'bertaraf 
edilecektir. Tahmin ederim o zaman yılda 8 -
10 fasikül ve daha fazla sayıda Türk Ansiklo
pedisi çıkarılmaya devam olunacaktır. Şimdi
lik organizasyonu daha da genişletmeye ve 
fazla yardımcı elemanları temin etmeye çalış
maktayız. 

Bu konuda mâruzâtım • bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Kut, 
TURHAN KUT (Tekirdağ) - - Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, 
'Sözlü sorumun konusunu teşkil 'eden (Türk 

Ansiklopedisi) '3 n'cü cildinin 88 nci sayfasında 
Ansiklopediyi ş'öyle tarif etmektedir: (Genel 
anlamı ile, ilim ve sanat kollarının 'bütünü ve
ya biri hakkındaki bilgiyi, ya sistematik ve 
sentetik makaleler, yahut parçalanarak alfabe 
sırasına konmuş ayrı ayrı maddeler 'halinde 
özetliyen eser) 

Üzülerek İfade etme'k isteriz ki, bugün mem
leketimizde tanı ve kâmil mânası ile ihtiyaca 
cevap verebilecek 'kapasitede 'bir ansiklopedi 
mevcut değildir. 

Cumhuriyet Gazetesi tarafından yayınlanan 
10 ciltlik (Hayat Ansiklopedisi) İbrahim Alâ-
attin 'Gfövsa'nın hazırladığı 5 ciltlik (Resimli 
Yeni Lügat ve Ansiklopedi) ti cilt olarak ha
zırlanıp halen yayınlanmakta olan (Hayat An
siklopedisi) ve 'bunların dışında kalan ufak 
captalki diğer eserler, ciddî tetkik ve araştır
malarda bulunanların müşküllerini karşılamak
tan çok uzak ve Ikifayetsizdir. 

Her ıgeçen yıl sayıları çoğalan aydın vatan
daşlarımızın, yeni yetişmekte olan okul çağın-
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daki çocuklarımızın, yukarda tarifini bulan 
nitelikteki bir ansiklopediye duydukları ihti
yaç, belirtmeye lüzum 'görülmiyecek derecede 
'büyüktür, şiddetlidir. 

İşte (Türk Ansiklopedisi) böylesine büyük 
ve şiddetli bir ihtiyaca cevap vermek ve kültür 
hayatımızda hissedilen boşluğu doldurmak 
amacı ile 1942 yılında yayımlanmaya başlan
mıştır. 

Ansiklopedinin ön sözünde : 
(İEser Encyclopedie Britannıca boyunda, 

12 - il'5 ıcilt teşkil edeceğine göre) denilmek su
retiyle, neşrine başlanan ansiklopedinin ulaş
ması düşünülen ve kararlaştırılan hacmına 
işaret edilmiştir. 

Ancak, ardana 20 yıl gibi uzun bir zaman 
geçmiş ve bu tarihe kadar 8 fasikülü bir cilt 
teşkil etmek üzere 86 fasikül, yani 11 cildi ya
yımlanmış bulunmasına rağmen, ancak (Ç) har
fine ulaşılabilinmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Mukayeseye imkân verebilmek için, mecvcut-

larm arasından en mütekâmili olan ve halen 
yayınlanmakta bulunan (Hayat Ansiklopedisi) 
ni ele alırsak, bu ansiklopedi (Türk Ansiklope
disi) nin ulaşabildiği (Ç) harfine 2 nci cildinin 
1/3 nde gelmiş bulunuyor. 

Bu ansiklopedi 6 nci ciltte tamamlanacağına, 
Türk Ansiklopedisi ise (Ç) harfine ancak 11 nci 
ciltte ulaşmış bulunmasına göre, bugünkü ölçü 
içinde çıkmakta devam ettiği takdirde, Türk 
Ansiklopedisi ancak 45 veya 50 ciltte tamamla
nabilecektir. 

Eser 1942 yılında yayınlanmaya başlamış 
ve aradan geçen 20 yıllık süre içinde yalnız 86 
fasikül çıkarılabilmiş yani 3 ayda bir aded ol
mak üzere, yılda ancak 4 fasikül yayınlanabil-
miştir. 

Ansiklopedi tamamlandığı zaman, yukarda 
işaret olunduğu gibi 50 cilt teşkil edeceğine ve 
beher cilt 8 fasikülden meydana gelmesine göre 
tamamı takriben 400 fasiküle baliğ olacaktır. 
Şimdiye kadar 86 fasikül yayınlandığı göz önün
de tutulacak olursa daha 314 fasikülün neşrinin 
lüzumu aşikârdır. 

3 ayda ancak 1 fasikül yayınlandığına göre 
314X3=942 aya, kısaca (Türk Ansiklopedisi) 
nin- ihtiyaç sahiplerinin istifadelerine tam ve 
kâmil mânası ile arzı için tam 70 yıla ihtiyaç 
vardır. Demek oluyor ki, bu eseri birinci fasi- I 
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külden itibaren takibe başlıyan bir vatandaş 
Tanrı kısmet edecek olursa 2032 yılında eserin 
tamamına sahib olabilmek mutluluğuna erişebi
lecektir. 

Bir insanın ömrü normal olarak hesaplan
masına göre, tamamlanması 90 yıl devam edecek 
olan ansiklopedinin tamamlandığını ancak biz
den sonra gelecek olan ikinci kuşak görebilecek 
demektir. 

Büyük bir boşluğu doldurmak, bir ihtiyaca 
cevap vermek iddiası ile yayınlanmaya başla
nan millî bir eserin, böylesine kaplumbağa hızı 
ile ilerlemesi, tek kelime ile acıdır, gülünçtür. 

Değerli arkadaşlarım, 
Tamamlanabilmesi için daha 70 yıllık zama

na ihtiyaç gösteren (Türk Ansiklopedisi), bu
günkü şekli ile muhteva bakımından da isminin 
taşıdığı iddia ile çelişir durumdadır. 

Filhakika, eserin isminden de anlaşılacağı 
gibi ve dili itibariyle Türk aydınlarına hitabet-
mesi icabedeceği bedihidir. Bu bakımdan, 

Şöhreti millî hudutlarının dışına taşmış, ta
rihin malı olmuş yabancı devlet, siyaset, ilim ve 
sanat adamları ve yine böylesine yaygın bir şöh
rete sahip coğrafi mahallerin dışında kalan te
ferruatın bu ansiklopedide yer almaması gere
kir. Buna mukabil, millî mefahirimizi teşkil eden 
Devlet ve ilim adamlarımızla sanatçılarımıza 
ve bu arada coğrafi mahallerimize geniş yer ve
rilmesi zaruridir. 

Şimdi bu açıdan, işin isabetle ele alınıp alın
madığını tetkik için lâalettayin bir cildi açalım. 

Fasikül 82, sayfa 71. 
Cockerrel, John (1790 - 1840) : Belçikalı sa

nayici. Hoslington (îng.) de doğmuş, Varşova'
da ölmüştür. Belçika'ya göç edip Liege (Luik) 
yakınındaki Seraing'de kardeşi James ile birlik
te Avrupa'nın en büyük buhar makinası fabri
kalarından birini kurmuştur (1817). 

Colin, Alexander : (1527 veya 1529 - 1612) 
Flâman heykelcisi. Mechlen'de doğmuş tnss-
brnck'da ölmüştür. 1558 de Heidelberg sarayın
daki Otto Heinrich binasını süslemeye başlamış
tır. 1564 ten sonra kendi atelyesinin de yardımı 
ile Enssbruck'da Hofkirch'deki Kıral 1. Maxi-
milian'a aidolan anıt - kabiri yaptı. Daha sonra
ları kırallık bahçelerine çeşmeler, kutsal eşya
nın saklanmasına mahsus evler gibi birçok eser
ler meydana getirdi, 
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Clusone : italya'da Po nehrinin sol kolların

dan biri. Kaynağını Fransa sınırlarındaki Ge-
neVre dağı yakınından Alpler'den alır. Fenes-
trelle kasabasından, sonra Pinerolo yakınların
dan geçer. 

ıŞu misallerle açıkça görülmektedir ki, ansik
lopedinin 90 yıla ulaşacak bir zamanı kapsama
sının ve 50 cilde ulaşmasının sebeplerinden baş-
lıcası, adı sanı meçhul sanayicilerden, mukaddes 
eşya saklamaya yarıyacak evlerin plânlarını ha-
zırlıyan Flâman sanatçılarına kadar lüzusmuz 
şahsiyetlere ve Po nehrinin kollarına kadar hur
da teferrutla doldurulmakta olmasıdır. 

©öylesine ölçüsüz ve mânâsız bir tutumun, 
akıl yolu ile müdafasını yapabilmek çok güç
tür, hattâ imkânsızdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ansiklopedinin bu tempo ile gidilecek olur

sa tamamlanabilmesi için gerek 70 yıllık süre
nin korkunç derecedeki uzunluğu, muhteva ba
kımından manasız ve lüzumsuz teferruatla dolu 
oluşundan başka, zamanla paranın iştira gü
cünde meydana gelen değişmeler neticesinde or
taya çıkan bir garabet de, fasiküllerin fiyatla
rındaki değişikliktir. 

Nitekim, ansiklopedi yayınlanmaya başladı
ğı zaman 200 kuruş olan fasikül fiyatları 76 ncı 
fasikülden sonra 300 ve 80 nci fasikülde 350, 
81-85 nci fasiküllerde 400 kuruş ve nihayet son 
çıkan 86 ncı fasikül fiyatı 500 kuruşa baliğ ol
muştur. 

Konuşmamızın başında belirttiğimiz gibi, 
eser tamamlandığı zaman 400 fasiküle baliğ ola
cağına ve bu neticeye ulaşmak için daha 70 se
neye muhtaç bulunmamıza göre, bir fasikülünün 
ortalama fiyatını en az 500 kuruş olarak kabul 
etmek iyimser bir düşüncenin mahsulü sayıla
bilir. 

(Hal böyle olunca; 
Ansiklopedi tamamlandığı zaman bedeli 

(ciltsiz olarak) 400X5=2 000 T.L. sına baliğ 
olacaktır. 

Kapak fiyatı ve cilt masrafı da beher cilt 
için 25 T.L. hesabiyle 1 250 lira olarak hesa'b-
edilirse, eserin tamamlandığına şahidolabilecek 
bir vatandaş böylesine lüzumlu bir ansiklopedi
ye sahibolmak arzusunu duyduğu takdirde en az 
(3 250 T.L.) ödemek zorunda kalacaktır. 

Mâkul ve iyimser bir hesapla elde ettiğimiz 
f)u bedeli ödiyebilecek kaç vatandaşımızın bu-
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lunabileceğinin takdirini yüksek izanlarınıza 
terk etmekteyiz. 

Sevgili arkadaşlarını; 
Büyük bir boşluğu doldurmak, böylesine 

önemli bir ihtiyaca cevap vermek amaciyle ya
yınlanmaya başlanmış bulunan (Türk Ansiklo
pedisi) nirı, lüzumsuz teferruatau vazgeçilmek 
suretiyle daha küçük hacımda, hiç yoksa ayda 
bir fasikül çıkarılmak suretiyle bir an önce 
Türk aydınlarının ellerinin altında, istifadeleri
ne amade bulundurulmasının temini için sorum
lu Millî Eğitim Bakanının kendisine düşen vazi
feyi çok daha büyük bir titizlikle ifa etmesini 
ve sözlü sorumda belirttiğim gibi, hepimizin sa
hibi olmakla övünmemiz lâzımgelen bu büyük 
eseri birinci fasikülünden beri almaya başlamış 
olan iyimser vatandaşları, hayatlarının son de
minde olsun, bu eseri tamamlanmış görmenin 
mutluluğuna kavuşturmasını, huzurlarınızda, 
Türk aydınları adına Millî Eğitim Bakanından 
rica ve istirham ederim. Bu arada Sayın Millî 
Eğitim Bakanının, ansiklopedinin yayın tempo
sunun hızlandırılması hakkındaki müspet çalış
malarından dolayı şükranlarımı sunarım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

11. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ili Ereğli ilçesinin şehir 
imar plânının ne zaman hazırlanacağına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/480) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Pestilci bu
rada mı?.. («Yok» sesleri) Soru sahihi Sayın 
Mehmet Ali Pestilci bulunmadıklarından, bir 
defaya mahsus olmalk üzere gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

12. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Caınikrin aydınlatma ve ısıtma giderlerine har
canmak üzere 1962 yılı bütçesine yeteri kadar 
önedek konulup konulmadığına dair Devlet Ba
kamından sözlü Sorusu (6/481) 

BAŞKAN — Sayın Küreli buradalar mı? 
Yoklar. Bir defaya mahsus olmak üzere soru ge
lecek (birieşime bırakılmıştır. 

13. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Karay ollarının bugünkü haliyle, kaç tonluk 
vasıtaların seyrine müsait bir durumda bulun
duğuna dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/483) 
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BAŞKAN — Sayın Keskin? Buradalar. Il-

liigili Bakanlar bulunmadıklarından soru gele
cek birleşime »bırakılmıştır. 

14. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, 6/951 sayılı, Suni gübreler hakkındaki Karar
namenin iyi bir şekilde tatbiki için ne düşünül
düğüne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 

BAŞKAN — Sayın Muammer Erten? Bura
dalar mı. Ticaret Bakanı bulunmadığı için soru 
ıgelecek 'birleşime bırakılmıştır. 

15. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar' -
m, Osmancık ilçesi Jandarma Komutan vekili-

v nin ilçe halkından 15 kişiyi dövdüğünün doğ
ru olup olmadığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/485) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer Dündar? Bura
dalar. İçişleri Bakanı bulunmadığı için soru ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

16. — Giresun Milletvekili İbrahim Et em K%-
lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

BAŞKAN — Soru salhibi buradalar mı efen
dim? Burada. Sanayi Bakanı yoklar.- Soru ge
lecek Birleşime kalmıştır. 

17. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Hopa limanı inşaatına 1963 yılında 
başlanıp başlanamıyacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/487) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, Bayındırlık 
Bakanı yoklar. Soru gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

18. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Ki-
lıçoğlu'nun, Ordu - Giresun ile Ordu - Hopa 
sahil yollarının inşa durumuna ve Giresun -
Trabzon sahil yolu yapımına ne zaman başlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/488) 

BAŞKAN — Soru saJhilbi burada, Bayındır
lık Bakanı bulunmadığı için soru gelecek Birle
şime bırakılmıştır. 

19. — Giresun Milletvekili İbrahim. Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Türkiye'de kaç ilçede sağlık mer
kezi bulunduğuna rr doktor durumlarına dair 
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soru önergesine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu'nun sözlü cevabı (6/489) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar, Bakan 
ıburadalar, soruyu okutuyorum. 

11 . 12 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasına delâlet buyurulmasmı saygı ile rica 
ederim. 

Giresun Milletvekili 
î. Etem Kılıçoğlu 

1. Türkiye'nin kaç ilçesinde sağlık merkezi 
vardır? Doktor durumları nedir? 

2. Sağlık merkezlerinin kurulmasında han
gi esaslar nazarı itibara alınmaktadır ? 

3. Giresun ilinin Tirebolu kazasmdaki sağ
lık merkezi inşaatına hangi tarihte başlanmıştır ? 
Şimdiye kadar bitirilmemesi sebebi nedir? 

4. Sayın Bakan son Karadeniz gezisinde bu 
sağlık merkezi için 30 000 lira yardım vadinde 
bulunmuş mudur? 

BAŞKAN — Sayın Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Muhterem 
arkadaşlar; 

Giresun Milletvekili Sayın Etem Kılıçoğlu'-
nun sorularına madde madde cevaplarımı arz 
ediyorum. 

«1. Türkiye'nin kaç ilçesinde sağlık merke
zi vardır, doktor durumları nedir?» 

il, ilçe ve bucak olmak üzere Türkiye'nin 297 
yerinde sağlık merkezi vardır. 

Bunların 103 ünde tek tabip dahi yoktur. 
.152 sinde birer tabib vardır. 
42 sinde ikişer tabip çalışmaktadır. 

«2. Sağlık merkezlerinin kurulmasında han
gi esaslar nazarı itibara alınmaktadır?» 

Sağlık merkezlerinin bir kısmı doğrudan 
doğruya Sağlık Vekâleti tarafından büyük bir 
kısmı da mahallî teşebbüsler ve yardımlarla ku
rulmuştur. 

Tesislerde göz önünde bulundurulan esaslar, 
ilçenin nüfus, devlet hastanelerine olan uzaklık 
ve ulaştırma durumu, bölgenin hususiyeti ve sağ
lık durum ve ihtiyaçlarıdır. 
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«3. Giresun ilinin Tirebolu ilçesinde Sağlık 

Merkezi inşaatına hangi tarihte başlanmıştır? 
Şimdiye kadar bitirilmemesi sebebi nedir?» 

Tirebolu Sağlık Merkezine 1956 yılında ma
hallî Verem Savaş Derneği tarafından başlan
mıştır. 

Bakanlığımız bu hayırlı teşebbüse derhal ka
tılmış ve 

1956 yılında 20 000 
1957 » 30 000 
1958 » 15 000 olmak üzere 

îlk üç yıl zarfında ceman 65 bin lira yardım
da bulunmuştur. 

Mahallî teşebbüsün zarfa uğraması ve işin 
yeterince takibolunmaması yüzünden inşaat an
cak % 25 nisbetinde yürütülebilmiştir. 

«4. Sayın Bakan, son Karadeniz seyahatin
de, bu sağlık merkezi -için 30 000 lira yardım 
vâ'dinde bulunmuş mudur?» 

iki ay kadar önce yaptığım Karadeniz seya
hatinde Tirebolu ilçesini de ziyaret ettim, inşa 
halinde bulunan sağlık merkezini gezdim. Bu 
güzel teşebbüsün bitirilmesi için halkla karşı
lıklı teşvik ve taleplerde bulunduk. 

Mahallî imkânlar tahrik edildiği ve yeniden 
faaliyete geçildiği takdirde Bakanlığımızın 1962 
bütçesinden 30 000 lira yardım yapacağı vadin
de bulundum. 

Bu karşılıklı anlaşma neticesi dernek resmen 
müracaatta bulundu. Gönderdiğimiz formüllerin 
doldurularak iadesi ve tetkiki gibi zaruri for
malitelerin ifasını mütaakıp Aralık ayında, Ti
rebolu Sağlık Merkezi Yaptırma Derneğine, vâ-
dettiğim 30 000 lira gönderilmiştir. 

Bu suretle Bakanlığımızın Tirebolu Sağlık 
Merkezine yaptığı yardım miktarı 95 000 liraya 
baliğ olmuştur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu. 
I. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, önce memleketim Tire
bolu'ya Sağlık Merkezi Yaptırma Derneğine 30 
bin lira lütfeden Sağlık Bakanına teşekkürleri
mi arz ederim. Esasen bu teşekkürü bendeniz 
yapmasam bile vatandaş kendisine olan hizmeti 
takdir edecek seviyede olduğu için benimki sa
dece bir kelimeden ibaret bulunuyor. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuu Sayın 

Bakanla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
bütçesi görüşülürken, Bütçe Komisyonunda da 
bir hayli tartışmasını yapmıştık. Burada, hu
zurlarınızda Türkiye'de neler olup bittiğinin, 
hem Birinci Koalisyon Hükümet Programın
da hem ikincisinde, artık partizan idareye son 
verileceği katî olarak en salahiyetli ağızdan 
ifade edildiği halde, küçük hesapların nasıl 
vatan sathına yayıldığının tipik bir misalini 
arz etmek için bu sözlü soruyu vermiş bulun
maktayım. 

Muhterem, arkadaşlarım, Sayın Vekil 'Tür
kiye'de il, ilçe, bucak itibariyle ne kadar sağlık 
merkezi bulunduğunu , (bunların ne kadarının 
doktordan mahrum olduğunu, ne kadarının da 
1 veya 2 doktorla çalışmakta olduğunu ifade bu
yurdular. Bunlar kati rakamlara dayandığı 
için elbette üzeninde durmaya, değmez. 

Yalnız, sorumun ikinci kısmına, sağlık mer
kezleri yapılırken hangi esaslar nazarı itibara 
alınmak suretiyle yapılıyor, diyen kısmına Sa
yın Vekil, «Nüfus, hastane merkezlerine olan 
mesafe ve bölgenin hususiyetleri nazarı iti
bara alınmak suretiyle» bunların yerlerinin 
ifesbi't edildiğini ve inşaatlarına öncelik veril
diğini ifade buyurdular. Ancak hakikat böyle 
midir, değil midir? Şimdi bendeniz mevzuu 
dağıtmak için (çünkü sözlü sorumun biraz da 
mahallî hususiyeti vardır) Karadeniz sahilinden 
ımıisaller vermek suretiyle sözlerime başlıyaea-
ğım. 

Muhterem arkadaşlarım, Trabzon'da Devlet 
Hastanesi vardır. Tirebolu Trabzon'a 110 km. 
dir, 4 saatten evvel 'gidilmez. Yolun virajlı ol
ması (bakımından ancak 4 saatte gidilebilir. He
men Trabzon'un Doğu tarafında da (Sürmene 
vardır. Trabzon'a masefesi 40 km. dıir ve oto
büsle âzami bir saatte gidilir. Şu halde ne nü
fus, ne yakınlık, ne hastane ile olan irtibatı, 
hunun yerlerinin tesbıitinin ve yapımlarının ön
celik kazanmasının rol oynadığı düşünülemez. 
«Şimdi Sayın Vekil gelecek, diyecek kî, bu 
bizim zamanımızda yapılmadı, eskiden yapıldı.» 
Ben tatbikattan misal vermiş bulunuyorum. 
«Ben bu sene filân yere de bir iki sağlık mer
kezi yaptırdım. Hastaneye olan mesafesi şu ka
dar, nüfusu şu kadar, bölgenin hususiyeti şu, 
kadar hastalık vardır» diye, rakamlar zikret
mek suretiyle beni' ikna etsinler. Yoksa, haklı 
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olarak 'bu asla varidolamaz diye (huzurunuzda I 
itıiraz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi sözlü soru- I 
mun asıl entresan olan kısmına geçiyorum. 

Gönül isterdi ki, Sayın Yusuf Azizoğlu ile 
bu mevzuu Büyük Meclis huzurunuzda müna
kaşa etmeseydik. Çünkü kendilerini bendeniz 
de tanırım. Hakikaten ifade etmek isterim ki, I 
öğünülecek, Devlet adamı demiyeyim, (çünkü 
ucuzladı bu lâf), öğünülecek arkadaşlarımızdan, 
beyefendilerden biridir. Ama yanlışa da «yan
lış» demek faziletini göstermek lâzımdır. I 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz geçen se- I 
ne Sayın Vekile Tirebolu'dan bir telgraf çek
tim. Bu telgrafın sureti bende yok; Sayın Ve
kilde olması lâzım. Bu telgrafta, zamanı ida- I 
resinde, yılardan beri sürüncemede kalmış asır
lık bir kazanın sağlık evi tesislerinin bitirilme
sini ve gerekli alâkanın gösterilmesini rica et
tim. Eksik olmasınlar alâka göstermişler ben
denize ibir cevap, bir mektup, »gönderiyorlar. 
Mektubu dikkatlice okuyorum: «Telinizi al
dım, natamam Tirebolu Sağlık Merkezi inşaa
tının önümüzdeki senelerde tamamlanması için 
inşaatın ne safhada bırakıldığının ve ne ka
dar inşaat ödeneğine ihtiyacolduğunun tetkik 

^ettirilerek bildirilmesi hususu Giresun Valili- I 
ğine yazılmıştır...» Kısaca diyorlar 'ki, «Bu se
ne yardım yapmamız mümkün değildir, inşa
atın ne safhada olduğunu ve önümüzdeki sene- j 
ler içinde tamamlanması için ne .kadar ödene
ğe ihtiyaç hâsıl olduğunun bildirilmesini valiye 
yazdım, alacağım cevaba göre, önümüzdeki se
neler içinde icabını yapacağım.» Memnuniyet 
duymamak mümkün değil. Değil ama, hiç de 
böyle olmuyor arkadaşlar. 

Arkadaşlarım, bunun dosyası vardır. Tâ Bi- ( 
rinci Koalisyon Hükümeti zamanından beri 
vardır. Fotoğraflariyle yapılan masrafları ve 
her aranılan bu dosyada vardır. Ama, aradan 
zaman geçtiği için yeniden tetkik edilmesi ica-
betmiş lolabilir. Hikmeti hükümettir, sebebi so
rulmaz. Cevap vermiyorlar, (yapacağız diyor
lar. 

Arkadaşlarım, Giresun Valiliğinden şu yazı 
yazıldı. Bunun cevabı gelmiyor ve yine ibir mu
amele yapılmıyor. Yapılmasına imkân yok. 
Çünkü Sayın. Vekil önümüzdeki senelerde ya
pılacağını vadetti. i 
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Ama Sayın Ve'kil Trabzon Yeni Türkiye 

Partisi Kongresine gittiği sırada Tirebolu'ya da 
uğruyor. ,Şu altında imzası olan mektupta önü
müzdeki senelerde yardım yapabileceğini vadet-
tiği halde, «Bu sene yardım yapamam ama Önü
müzdeki seneler (yardım yaparım.» diye bana 
imzası ile vaitte bulunduğu halde, sırf beni 
orada küçük düşürmek, veya öyle sıöylemiye-
yim, partisine yardım etmek, iktidarın nimet
lerinden onları da istifade ettirmek yoluna git
miş olması hakikaten üzücüdür. (Sağdan, gü
rültüler) 

Muhterem, arkadaşlarım, abesi müdafaa ile 
kimsenin eline bir şey geçmez. Doğru olan 
budur. Ama, Vekil Bey derlerse ki, «Ben vilâ
yete yazdım, şu tarihte cevap aldım, icabını 
yaptım.» kabul. Ama göreceksiniz 'ki, şimdi ce
vap verecekler, 'Giresun'a gidip Trabzon kon
gresinden döner dönmez göndermişlerdir. Bu
nun artik yüzde yüz riyaziyesini yapmak için 
Einstein lOİmak lâzım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun iSajym Azizoğlu. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Pek muh
terem milletvekilleri; 

Bir küçük mesele için kıymetli zamanınızı 
israf etmeyi hiç arzu etmem. Fakat Sayın Kı-
lıçoğlu arkadaşımız ikinci İbir izaha beni mec
bur kıldıkları ve bir iltifatın önünde ve arka
sında çok ağır tariz ve isnatlarda bulundukları 
için durumu biraz daha açıklama'k mecburiye
tindeyim. 

«Partizan idare, küçük hesaplar», dediler. 
Bir partizan idare misali, küçük hesaplar, bir 
ıkasabanın sağlık merkezi gibi hayırlı bir işte 
yapılmış gayet küçük bir yardım, mesnet ola
rak, delil olarak ileri sürülemez. Kaldı ki, bu 
kaza .kendilerinin kazasıdır. 

Biz bu yardımı yaparken bir partizan ida
re, bir küçük hesap mülâhazası gütmedik, böy
le bir küçüklüğe tenezzül etmedik. Böyle dü
şük: seviyeli bir adam olmamaya hayatım bo-
lyunca yemin etmiş bir insanım! 

Ne demek ister Kılıçoğlu? «Ben istedim 
vermedin, kendin gittin verdin.» demek ister. 

Ben kendilerine, vermiyeceğim, demedim. 
«önümüzdeki sene ıgöz önünde bulundurulma
sı vilâyete bildirilmiştir. 'Gelecek cevaba göre 
hareket edilecektir.» dedim. Çünkü kendileri-
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ııin yardım talebinde bulundukları kaza 1958 
yılından 1962 yılma kadar terk: edilmiş vazi
yettedir. 4 sene, 5 sene ne dernek, ne de Sağ
lık Bakanlığı bu işi takibetmemiş, olduğu gibi 
.bırakılmıştır. Bunu tahkik etmek, tetkik et
mek, durumunu tesbit etmek bakiye tahsisat ve 
durumunu öğrenmek elbette ki, ciddî hareket 
yolunda 'olan bir bakanlığın yapacağı en tabiî 
harekettir. Bu tahkikatı yaptırdım. Vilâyetten 
cevap geldi. Bilâhara <bir seyahat münaseîbetiy-
le Trabzon Y. T. P. Kongresine gittim. Tah
min ederim ki, hu Ibir suç değildir. Nihayet yi
ne taJhmin ederim ki, burada 'görmekte olduğu
muz siyasi vazifelerin bir unsurudur, bir par
çasıdır. 

Trabzon Yeni Türkiye Partisi Kongresine 
giderken, bir yolun geçmesi münasebetiyle Ti
rebolu'ya uğradım, indim, halkla görüştüm. 
Talepleri üzerine, sağlık merkezi inşaatına git
tim, vaziyeti gördüm. Burada baktım, hakika
ten sarf edilmiş bir gayret var. Vatandaşlar 
yeni bir gayretle çalışma arzusu içindedir. Eğer 
benden bir teşvik ve alâka görseler, bu gayret
leri yeniden harekete geçecek. Bu eseri memle
kete kazandırmak imkânı sağlanacak. Halk 
yardım va'dinde bulunuyor. Ben Sağlık Bakanı 
olarak, derhal yakın ilgi gösterdim, mahdut 
imkânlraımız içerisinde, 1962 yılında 30 bin 
lira göndermekle, halkın mevcut mahallî im
kânlarına katmak suretiyle icabeden faaliyetin 
bir kısmını 1962 yılma almak suretiyle bu eseri 
bir an evvel Tirebolu'ya kazandırmayı bir va
zife telâkki ettim. 

Gitmeseydim verilecek miydi, verilmiyeeek 
miydi?... Bunun delilli ispatını burada yapmak 
güçtür. Sayın Kılıçoğlu emin olsunlar ki, ora
dan gelecek vesikalar inandırıcı olmadığı tak
dirde yine de verecektim. Nitekim inandırıcı 
vesikalar gelmedi. Sağlık Bakanlığı yardımca 
hiçbir zaman hasislik göstermemiş, halkın bir 
adımlık ileri temayülünün o da iki adımda ya
nmasına gelmiştir. Bu itibarla ortada bulunan 
mesele nedir?.. Küçük bir hesap. Partizanlık ba
his mevzuu değildir. Bizzat gözlerimle gördü
ğüm bir vaziyeti ıslah etmek müspet bir netice
yi Bakanlık imkânları dâhilinde 30 bin lira 
yardım etmek suretiyle Sayın Etem Kılıçoğlu'-
nun teşekkürünü de kazanacak bir harekette 
bulunduğuma kaaniim. Mamafih takdir kendi
lerinindir. 

30 . 1 . 1963 O : İ 
Kıstaslarımıza gelince : 
Ben umumi prensipleri söyledim; mahallin 

nüfus durumu, vilâyet merkezine olan uzaklığı, 
Devlet hastanesine olan mesafesi, yol durumu 
ve bu mmtakanın hususiyetleri. Bu hususiyet
lere dikkat etmek ancak, Sağlık Bakanlığı ta
rafından yapılan sağlık merkezleri için bahis 
konusudur. Bunun dışında halkın teşebbüsleri
ne biz ileri derecede müdahale etmiyoruz. Biz 
kaza merkezlerinde vücut bulan bu gibi teşeb
büsleri, Sağlık Bakanlığı olarak, büyük bir 
memnuniyet ve hoşnutlukla karşılamaktayız. 
Bütün bu arzuladığımız, şartlar tamamen mev-
cudolmasa dahi, bir kaza merkezinin, bir sağlık 
merkezine sahibolmasını hiçbir zaman fazla ve
ya fuzuli addetmemekteyiz. Binaenaleyh, ken
dilerinin ifade ettikleri, vilâyet merkezine daha 
yakın olmasına rağmen yapılmış bulunan Sür
mene Sağlık Merkezi dâvasını ben şahsan mem
nuniyetle karşılamaktayım. Yakın olmasına 
rağmen Sürmene'nin bir sağlık merkezine ka
vuşmuş olması hiç de esef edecek bir mevzu de
ğildir. Sürmene'nin öyle bir sağlık merkezine 
her zaman ihtiyacı vardır. Gönül isterdi ki, 
Sürmene'den daha muztar olan Tirebolu'da da 
aynı şekilde, halk gayret ederek, Bakanlık da 
bu gayrete iştirak ederek sağlık merkezine ka
vuşsun; orası da bu kadar uzun zaman sürün
cemede kalmasın ve bu eser bir an evvel bitiril
miş olsun. 

Ben Sayın Kılıçoğlu'nun ifade ettiği gibi; 
«Bunlar geçmiş şeylerdir, beni alâkadar etmez» 
dcnıiyeceğim. Dediğim gibi, Sağlık Bakanlığı
nın tasarrufları hiç şüphe yoktur ki, benim za
manımda da, benden evvelki zamanlarda da 
birtakım ölçülere, kıstaslara ve ihtiyaçlara 
göre ayarlanmıştır ve ayarlanmakta devam et
mektedir. 

Sayın Kılıçoğlu; «Saym Bakan yanlış yap
tım demek meziyetini gösterse» diyor. Ben ha
kikaten bir yanlışlık yaptığımı hissettiğim an
da rahatlıkla; «Bu yaptığım yanlıştır, bundan 
sonraki icraatımda muhterem milletvekili ar
kadaşımın ikazlarından faydalanacağım» de
mekte bir müşkülât çekmezdim, ama, ben, biraz 
gecikmiş olmasına rağmen, Tirebolu Sağlık 
Merkezi işinin Sağlık Bakanlığı tarafından 
tekrar ele alınmış olmasında bir yanlışlık gör
müyorum. Kendilerine o anda; «Yardım için 
paça gönderiyorum» deyişte para göndermek 
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için bir imkân hâsıl olamazdı, çünkü, bu bir 1 
tetkikat mahsulü olabilir. Bu işi resmî kanalla I 
tetkik ettirdim, Bakan olarak bizzat kendim I 
gittim, gördüm ve lâzımgelen yardımı yaptım; I 
bunun bir yanlışlık olduğunu sanmıyorum. I 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) I 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kılıçoğlu. I 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 

Muhterem arkadaşlarım, mesele Vekil Beyefen- I 
dinin buyurdukları gibi küçük bir mesele de- I 
ğildir. Mesele yurttaki partizan idarenin misal- I 
lerinden birisidir. I 

Diyorlar ki, «Sürmene'de yapılmış olmasını I 
da memnuniyetle karşılarım.» I 

Bu bir geçer akçe değildir, arkadaşlar. Ya- I 
ni sen kendi memleketinde yapılmasını istiyor- I 
sun da Sürmene'ye yapmayı fazla görüyorsun... I 
O tarafı size karşı tahrik etmek, bu, geçer ak- I 
çe değildir. Biz memlekette taşı taş üzerine kim 
koyarsa, kim hayırlı bir hizmet yaparsa onun I 
karşısında hürmetle eğilmesini bilenlerdeniz. I 
(Soldan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Vekil Bey buyurur- I 
lar ki, «Bana bu şekilde Kılıçoğlu tarafından bir I 
müracatt vâki oldu, valiye yazdım, ondan aldı- I 
ğım cevabı da dosyaya koydum. Fakat, iyi bir I 
tesadüf Trabzon Y.T.P. kongresine giderken I 
Tirebolu'ya uğradım». (Artık dosyada resim I 
var, plân var, proje var, dernek mensuplarının 
isimleri var, hangi sene ne kadar iş yapıldığı I 
var, fotoğraflar çekilmiş dosyanın içine kon- I 
muş. Fotoğrafa inanmazlar. Bizim valiye yazar- I 
lar, onun verdiği cevaba inanmazlar... Ama 
kongreye giderlerken bizzat gözleriyle gördük
leri için hemen yardım yaparlar. Eğer böyle 
ise, ıSayın Vekilden rica ederim, bizler millet- I 
vekili olarak bir dâvayı kendilerine nasıl akset
tirelim? Valiyi, kaymakamı kendilerine gönde- I 
rerek mi? Hayır bu da olmaz. Biz Vekile çok sü
ratli vasıtalar temin edelim; uçak, taksi, tren 
ve saire gibi, Sayın Vekil havadan uçsunlar, 
gayet süratli gitsinler ve bütün Türkiye'yi do- 1 
laşsmlar, gözleriyle bütün ihtiyaç yerlerini gör
sünler ve «Evet buraya bunun yapılması lâzım
dır» desinler ve yapsınlar. 

Şimdi, mesele küçük değildir dedim. Onun 
için hemen geçiştirmeye de müsaade etmem. 
Nasıl?.. Tirebolu'yu içinizde bilenler vardır. 
Hepsi hısım, akrabadır. Yabancı bir tek fert 
yoktur. Meselâ, Ö.H.P. Başkanı benim kaymbi- | 
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raderimdi, Millet Partisi Başkanı benim eniş
temdi... (Gülüşmeler) Müsaade buyurun, şimdi, 
şu halde bunu söylemekte bir maksadım var, 
(Ortadan; sağlam, sağlam sesleri) Neden bili
yor musunuz?.. Sayın Bakan orada halk beni 
karşıladı diyorlar... Sayın Bakanın halk dediği 
Tirebolu'yu Güzelleştirme Derneğinden 8 - 10 
tane adam. (Sağdan, gürültüler) Müsaade bu
yurun. Bunların içinde benim en yakın akraba
larım da var. Hattâ daha ileriye gidelim, bin
dikleri arabada, gelirlerken yanındaki milletve
killeriyle, senatörlerle ne konuştuğunu dahi bi
lirim. Çünkü bizler partilerimiz ayrı da olsa 
mukadderat birliği yapmış insanlarız. 

Evet arkadaşlar, Vekil Bey zannederler ki, 
Kılıçoğlu kendisinin orada konuştuğunu, Aksa
ray'da konuştuğunu bilemez. Arkadaşlar, yerin 
kulağı vardır, nasıl partizanlık yapılmıştır, bun
ları Kılıçoğlu bilir. 

Bahşiş değil arkadaşlar. Sözlü sorumu getir
menin gayesi; 30 bin lirayı küçümsediğini için 
değil, 30 bin lira büyük bir paradır; 4 sene 
içinde bir faaliyette bulunulmamış, bu sene de 
halen bitirilmesi mümkün değilken 30 bin lirayı 
vermiş olmalarını memnuniyetle karşılarım. Bu
nu ifade etmek artık... (Ortadan, «mümkün de
ğil» sesleri) Fuzuli. Hakikaten yapılmış çok 
güzel bir şey. 30 bin lira belki buraya verilme
miş ama, Devlet kesesinden bahşiş yoktur ar
kadaşlarım; Tirebolu'lular Yusuf Azizoğlu'nun 
verdiği bahşişi reddetmekle şeref duyarlar. 
Bahşiş istemiyoruz ama, âmmeye hizmet yap
mak için Devlet bütçesinden bize de bir mik
tar isabet ettiyse ve o da Sayın Yusuf Azizoğ
lu'nun Bakanlığı zamanında yapılmış ise ken
dilerini tebrik ederim ve minnettarlığımı da arz 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktaya daha 
temas ederek... 

ALÎ TURANLI (Adıyaman) — «en hasta
sın. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Hasta 
olmıyan oturduğu yerden konuşmaz, buraya çı
karak konuşur. 

Arkadaşlarım, «önümüzdeki sene içinde tet
kik ettirip, yardım yapacağım» deniyor. Eğer 
okurken şaşırmadı isem «önümüzdeki seneler 
içinde» demiyor. Artık bunu itiraf etmek, mem
lekette olup bitenlerin gizli kalmıyacağı ve on
ların hepsinin tamamı gelince hesabının sornla-
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bileceğini bilmek ve ona göre hareket etmek lâ
zımdır, kanaatindeyim. Hürmetlerimle. (Soldan, 
alkışlar) 

BAŞKAN — (Sayın Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Kılıçoğlu 
arkadaşımız, eğer bu son konuşmalarında son 
derece namünasip bir kelime sarf etmiş olmasa
lardı cevap vermek ihtiyacında bulunmıyacak-
tım. 

«Tirebolu'ya bahşiş vermişler, Tirebolu'lular 
Azizoğlu'nun bahşişini reddederler.» Bir kere 
Azizoğlu'nun kesesinden Tirebolu'ya bir santim 
bahşiş yoktur. Memleketin tahsisatından, mille
tin malından, millet emrine verilmiş bir şey 
vardır. (Ortadan ve sağdan, «bravo» sesleri, 
alkışlar) Bunu Bütçe Encümeninde daha açık 
şekilde söylediler. Tirebolu'ya bahşiş veriyorum 
demişim. Benim böyle terbiyeden yoksun, neza
ket ve anlayıştan mahrum bir insan olmadığımı 
beni yakından tanıyan arkadaşlar gayet iyi bi
lirler. Ben bu sözün sahibi değilim. Bu durumu 
Bütçe Encümeninde kemali safiyetle kendileri
ne arz ettim. Ama bu kendilerinde fikri sabit 
halinde! Zannediyorlar ki, bunu söyledim. Tek
rar arz ediyorum, terbiye harici bir söz söyli-
yecek insan değilim. Kaldı ki bu parayı cebim
den de vermiyorum. Bu sebeple milletin parası
nı bahşiş veriyorum demeye imkân yoktur. Bu
nu söyliyen küçük bir insan olmalıdır, ben bu 
seviyede bir insan değilim. 

Efendini, söylediklerine 'göre, beni karşıla
mamışlar. Zaten, ,'ben de kendilerinin beni kar
şıladıklarını söylemek istemiyorum, karşıladı
lar demiyorum. Zaten konuşmamda yazılıydı. 
I>mıu demememe rağmen, beni 'küçültmek için 
söylüyorlar. 

Sonra beni 3 - 4 kişilik bir dernek karşıla
mış. Hayır arkadaşlar, Tirebolu'ya geldiğim 
zaman kendileriyle konuştuğum topluluk 300 -
50Ö kişi arasındaydı. Söylediklerinin mevzu 
i'le hiçbir alâkası yok. 

Sonra ISürmene'den bahsedilerek Sürmene'-
deki durum kıstas olarak ileri sürüldü. Sağlık 
Bakanlığı 'böyle şeylerde titiz davranmaz de
mişim. Ben 'Sürmene'yi tahrik edici hiçbir 
şey söylemedim. 

Muhterem arkadaşlar, bu çeşit küçük mü
lâhazalarla Meclisin huzurunu işgal etmek, Ba-
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kanı küçük düşürüyorıım diye hu türlü 'beyan
larda bulunmak doğru bir şey değildir. Bu 
memlekete yardım, 'bize müşkülât çıkarmakla 
değil, iyi niyetle hareket etmekle mümkün 
olabilir. Neden Kılıçoğlu istediği zaman veril
medi de, sonra verildi. Arkadaşlar, mühim 
olan neticedir. Mühim olan Bakanlığın, ciddî 
bir tutum içerisinde ve müspet hareketi des
teklenmiş olmasıdır. Eğer hakikaten bunun 
içinde, Kılıçoğlu'nun söylediği gibi, partizan
lık ve 'küçük hesaplar varsa, o anda hassasiyet 
g'österselerdi ,ben de kendileriyle beraber olur
dum. Ama hasta kendileri olduğu (halde bü
tün Türk Milletini temin ederim ki, asla par
tizan 'bir tutum yaptığımız işlerde 'bize hâkim 
olmamıştır. Böyle bir düşünceyle asla hare
ket etmedik. 

'Bu itibarla birtakım müphem ithamlarla, 
yeri ve münasebeti 'olmıyan sözlerle kalkıp ar
kadaşları itham altında 'bulunduran ve bu söz
leri söyliyen arkadaşıma söyl'iyeyim ki, vatan 
sathında yaptığımız, gördüğümüz binlerce iş
te 'suiistimal varsa 'bunları teker teker ortaya 
getirsinler. Fakat küçük 'hesapların arkasında 
şu erkânın bulunduğu şekilde müphem olarak 
efkârı uraumiyeyi şaşırtma yoluna gitmesinler'. 
Hürmetlerimle (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu. 
I. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Muh

terem arkadaşlarım, mesele anlaşılmıştır, tah
min ederim. Vicdanlarınıza, takdirlerinize arz 
ederim. Hakikaten bu üş nasıl oldu, bunu içi
mizde anlamıyan (hiçbir kimse kalmadı. Ne 
olmu'ş, nasıl cereyan etmiş, ne alınmış ve ne 
verilmiş? Şimdi küçük hesaplar peşinde o'ldü
ğümü söylüyorlar. 

Arkadaşlar, ışeref sözü olarak derim ki, ben 
dediklerimi ispat edemezsem şu anda milletve-
Ikilliğinden istifa ederim. Kendileri de 'böyle 
!bir fedakârlık yaparlar mı? 

Mesele öyle değil, arkadaşlar. Burada 
böyle perde altından partizanlığın küçük nu
munelerinin verilmesi hususuna Yüksek Mec
lisinizin müsaade 'edeceğini zannetmiyorum. 
Hürmetlerimle. (Sağdan gürültüler) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

20. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem K%-
hgoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
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kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

(BAŞKAN — ıSoru sahibi burada. İçişleri 
'Balkanı Yoklar. Bakan 'bulunmadığından gele
cek Birleşime 'bırakılmıştır. 

21. — Giresun Milletvekili ibrahim E t em 
Kılıçoğlu'nun, cami yapımı ve onarımı için 1962 
yılı bütçesine ne miktar ödenek konduğuna ve 
bu ödeneğin tamamen sarf edilip edilmediğine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/491) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Devlet 
Bakanı Ağanoğlu? Burada. Soruyu okutuyo
rum. 

ıı . 12 . wm 
'Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağidaki (hususların ilgili Devlet Bakanı 
tarafından sözlü 'olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerini saygı ile rica ederim. 

'Giresun Milletvekili 
t. Totemi Kıbçoğlu 

1. 1ÖI02 bütçesinde cami yapımı ve onarı
mı için ne İkadar tahsisat konulmuştur? Bu tah
sisatın tamamı sarf edilmiş midir? 

!2. Mezkûr tahsisatın vilâyetler itibariyle 
dağıtımı 'hanıgi ölçülere göre yapılmıştır ve 
miktarları inedir? 

8. Manisa vilâyetinin ilçelerine ne miktar 
yardım yapılmıştır1? 

4. Giresun ilinin Tirebolu ilçesinde top-
rap 'kayması yüzünden yıkılan asırlık camiin 
yeniden yapılmasına bu yıl ne kadar yardım 
yapılmıştır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ALI SAKİR AĞANOĞ

LU (Trabzon) -— Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; Giresun Milletvekili Sayın İbrahim 
Etem Kılıçoğlu'nun sorularına cevaplarımı arz 
ediyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1962 yılı büt
çesine dernekler ve köyler tarafından inşa veya 
tamir ettirilecek hayrata yardım için 4 250 000 
lira tahsisat konulmuş olup bu miktar tamamen 
sarf edilmiştir. 

Mezkûr tahsisattan, her vilâyetin hudutları 
dahilindeki köy, kasaba ve şehir adedi göz önün
de tutularak her birine 75 lira hesabiyle meyda
na gelen miktarlar vilâyetlere kontenjan olarak 
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ayrılmış olup, 67 vilâyetin kontenjan tutarı 
ceman 2 795 000 liradır. Bu kontenjanlar valilik
lerce kendi illeri dahilindeki ihtiyaçlar tesbit 
edilerek tanzim edilen bir tevzi listesine göre 
mahallî vakıflar teşkilâtı vasıtasiyle ilgili köy 
ihtiyar heyetlerine veya cami yaptırma dernek
lerine tediye edilmiştir. 

Vilâyetlere ayrılan kontenjanlardan başka 
1 454 900 liralık bir ödenek de merkez emrinde 
tutulmuş olup, bunlar gerek Bakanlığıma ve ge
rekse doğrudan doğruya Vakıflar Genel Müdür
lüğüne vâki müracaat sahibi dernek ve köylerin 
talep ve tesbit edilen ihtiyaçlarına karşılık ola
rak tevzi edilmiştir. 

Manisa vilâyetinin merkez ve ilçelerine 1962 
yılında merkezden 41 700 lira ve vilâyet konten
janından 62 550 lira yardım yapılmıştır. 

Giresun iline de gene 1962 yılında merkezden 
21 bin lira vilâyet kontenjanından 38 550 lira 
yardım yapılmıştır. Ayrıca Giresun ilinin Tire
bolu ilçesinde mahallî dernek tarafından yeni
den inşa olunan (Cintaşı) camiine 1962 yılında 
7 bin lira verilmiştir. 1957 yılından beri adı ge
çen cami derneğine şimdiye kadar 137 bin lira 
yardım yapılmış bulunmaktndır, keyfiyeti saygı 
ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

— Muhterem arkadaşlarım, 1962 yılı bütçesine 
hakikaten 4 250 000 bir tahsisat konmuş ve Sa
yın Vekilin de ifade buyurdukları gibi bunun ta
mamı sarf edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, vilâyetlere dağıtı
mında bir esas kabul edilmiş, Bütçe Karma Ko
misyonunda Sayın Vekil Bey ifade buyurdular, 
her köy bir vahit olarak alınmıştır, 75 lira hesa
biyle. Bu vilâyetin kaç köyü varsa, eldeki imkân 
nisbetinde bu 4 250 000 bin lira bu vilâyetteki 
valilerin emrine, mahalline masruf olmak üzere 
gönderilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarını, bu 4 250 000 bin li
ranın, bahsettiği şekilde, yani köy adedi prim 
olarak alınmak suretiyle ve her köy için 75 lira 
olması şeklinde isabetli bir dağıtım yapıldığına 
bendeniz pek inanamıyorum. İhtiyaçlar karşılığı 
pek isabetli tahsisler yapılmamıştır. Netice itiba
riyle bunun yekûnunda 3 - 5 bin lira gibi bir fark 
oluyor. Meselâ Erzurum'da köy adedi itibariyle 
75 lira üzerinden bir hesap yapılacak olursa 50 
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bin lira verilecekken, 48 bin lira verilmiştir. Bu 
ehemmiyeti haiz bir şey değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, 4 milyon 250 bin li
radan bir de vekilin emrinde kalan kısım vardır. 
Bu para tamamen sarf edilmiyor. Anlaşılıyor, 
kriterlere göre tevziat yapılmıyor. 1962 yılından 
merkez emrinde, vekâlet emrinde kalan miktar 
4 milyon 250 bin lira olup, 1 milyon 454 bin 900 
lirası Vekil emri ile kendisine yapılan müracaat
lar ve kendi takdir ölçüsü içerisinde yardım ya
pılmıştır. 

Bendeniz neden Manisa'yı misal olarak ele 
aldım? Türkiye'de 67 vilâyet dururken, Manisa'
yı neden ele aldım? Söz hakkım mahfuz kalmak 
üzere, şimdilik bir iki rakam vermeme müsaade 
buyurunuz. 

Arkadaşlarım, merkezden Manisa'ya 41 bin 
700 liralık bir yardım yapılmış, Giresun'a ise 21 
bin lira. Halbuki daha evvelisinden, tevziatla 
ilgili bir liste Vekil Beyin elinde bulunuyordu. 
Ben bu hususta bâzı rakamlar vereceğim, tama
mı elimde değil. 

Efendim, vilâyetlere yapılan yardımlar hak
kındaki usullere riayet etmek suretiyle yapılan 
yardımları kasdetmek istemiyorum. Merkez em
rinde kalan bir 'buçuk milyon liraya yakın 
paranın vekâletçe hangi ölçülere göre hangi 
vilâyetlere, ne diye yapıldığını öğrenmek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, Tirebolu'daki cami 
meselesini sözlü sorumun konusu yapmamın 
(bir sebebi olması lâzım idi. !Saym Hıfzı Oğuz 
Beka'ta Beyefendi Devlet Vekili iken, kendile
riyle bu mevzuu görüşmüş ve derdimi ıaırz etmiş 
ildim. Tirebolu camii dedim, hu her yerde ol
duğu gibi iş olsun diye, camimiz varken bir 
daıha yapalım, yahut da bu küçük geldi bir de 
büyüğünü yapalım diye umumi modaya uymak 
suretiyle yapılan bir cami değildir. 

Asırlık bir cami toprak kayması yüzün
den 'bütün semtle birlikte yıkılmıştır. Tire
bolu böyle bir arazi üzerindedir. Hakikaten 
cami yapılacak başka bir yer de olmadığı için, 
toprak kayması yüzünden temel hafriyatında 
muazzam masraflar husule geldiği için dedim 
ki; vekâlet emrinde bulunan paranın da, Tire
bolu camiinin bir hususiyeti olması, toprak kay
masına uğramış olması bakımından mümkünse 
buna diğerlerinden daha evvel yardım lütfe
din. «Hay hay» dediler; fakat burnu vakıflar-
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dan çıkarmak bir türlü mümkün olmadı. Ne 

yapalım dedik, bekleyin... Hakikaten arkadaş
larım, halk elinden gelen yardımı yapmıştır. 
500 bin liraya çıkacak olan bu cami için Ba
kanlık tutuyor topu topu 3 bin lira merkez
den, 3 küsur bin lira da vilâyet kontenjanın
dan olmak üzere 6 küsur bin lira temin edi
yor. Bu miktar 10 bin de olsa kıymeti yoktur. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, benim Ba
kanlıktan bir ikinci ricam şu olacak. Tabiî 
âfet yüzünden yıkılması hususu nazarı itibara 
alınmak suretiyle, bu iş için istisnai bir muame
le yapılmasıdır. Mümkün ise, bunu kendile
rinden rica edeceğim. Hürmetlerimle. 

^BAŞKAN — Sayın Balkan. 
DEVLET BAKANI ALİ ŞAKÎR AĞAN-

OĞLU (Trabzon) — Çok muhterem arkadaşla
rım, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün her yıl 
bütçesine konan derneklere yardım, vatandaş
larımızın toplu hareketlerini maddeten oldu-
u kadar manen desteklemek, onların bu güzel 
teşebbüslerini teşvik etmek gayesini güder. 
Vakıflar idaresinin tarihî âbidevî eserlerin 
onarımını, bakımını tamamen üzerine almış
tır, halen Vakıflar cami inşaatını tamamen der
neklere bırakmıştır. Fakat sembolik diyebile
ceğimiz bu küçük rakamlarla şehirlerde, ka
sabalarda ve köylerde vatandaşlarımızın birlik 
ve beraberlik halinde bir mabet, bir cami inşa-
sındâki güzel hareketlerini bu küçük yardımlar 
desteklemektedir. Bunun en objektif şekli, her 
yıl vilâyetlere yapılan toplu yardımlardır. Köy 
başına 75 lira hesabiyle bu tahsisat gayet makul 
ölçülerle taksim edilmektedir. 

1 - 2 rakamla arz edeyim : Meselâ, Adana 
iline 750 köyü olduğu için köy başına 75 lira
dan 56 325 lira verilmiş ve yine Burdur iline 
223 köyü olduğu için 75 liradan 16 725 lira 
ödenmiştir. Giresun iline, topluca ödenen 36 305 
lira da bu ölçü ile (hesaplanmıştır. Bakanlığı
mız emrinde kalan kısmı ise, fevkalâde ihti
yaçlara göre biraz da takdir ölçüleri kullana
rak tevzi edilmektedir. Bugün, demokratik bir 
hava içerisinde vatandaşlarımız Cumhurbaş
kanından ıbaşlıyarak, Bıaışbakana, bakanlara, ge
nel müdürlere, senatörlere, milletvekillerine 
mektup yazarak dernekleri için yardım iste
mektedirler. Bu isteklerini cevapsız bırakmamak 
için küçük de olsa, bu yardımları yapmak da 
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devanı ediyoruz. Ve fevkalâde ihtiyacın dernek
lere tercihan daha geniş ölçülerle yardımla tat
min etmeye çalışıyoruz. 

Sayın Kılıçoğlu'nun bahis buyurdukları 
Tirebolu camii işte bu fevkalâde yardımı ala-
gelmiş olan bir inşaattır. Nitekim 1957 den 
beri bu cami inşaatına verilmiş olan 137 000 
lira fevkalâde yardımın bir ifadesidir. Altı 
senede, diğer derneklere yapılan ölçülere 
göre üçer, beşer bin lira alsaydı bunun top
lamı 30 000 lirayı geçmezdi. O halde mer
kez kontenjanı yine en iyi ölçülerle kulla
nılıyor .demektir. Bugüne 'kadar Tirebolu 
camiine 137 bin lira ödenmiş bulunmakta
dır. Bunun gibi fevkalâde ihtiyacı olan köy
ler, kazalar ve oradaki camiler vardn*. 

Bendeniz kısa Bakanlık devremde öyle 
müracaatlerle karşılaştım ki, bunları 'reddet
mek insana büyük ıztırap kaynağı oluyor. 

15 - 20 hanelik bir dağ köyüne (küçücük 
bir köy) cami inşa ediyorlar, çatısını ört
mekten aciz kalıyorlar. «Kış geldi, köyümü
zün ibadete başlıyabilmesi için 500 lira verin» 
diyorlar. ' İşte merkezde böyle bir kontenjanın 
bulunması iledir ki, bu paralar bu derece 
iyi maksatlar 'için kullanılagelmektedir. 

Sayın arkadaşımız müsterih olsunlar. 1963 
senesi kontenjanında Tirebolu cami inşaatı
na yine en geniş ve cömert ölçülerimizi kulla
narak, diğer derneklere yaptığımız daha ge
niş yardımı da devam ettirmeye çalışacağız. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

22. — Kastamonu Milletvekili Avni Doğan'-
m, Meclis dışında meşruiyet harici iktidar 
aradığına dair ihbarın dikkate alınarak, sala
hiyetli merciler tarafından, bir kovuşturma ya
pılıp yapılmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kamlarından sözlü sorusu (6/492) 

BAŞKAN -— 22 numaralı soru sahibi izinlıi 
bulunduğu için, somları gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

23. — tçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, Er
demli İmamı tshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine* dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 
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BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı efen

dim? Yoklar. Soru sahibi bulunmadığı için 
soru bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
birleşime kalmıştır. 

24. — Bilecik, Milletvekili Sadi Binay'm, 
ipek böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı için 
ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair Tarım ve Ti
caret Bakanlarından sözlü sorusu (6/494) 

BAŞKAN — iSoru sahibi buradalar mı? 
(Burada, sesleri) İlgili Bakanlar bulunmadığı 
için soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

25. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm bira 
imalinde kullanılan şerbetçi otunun memleketi
mizde yetiştirilmesi hususunda ne zamandan be
ri çalışıldığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/495) 

BAŞKAN — İlgili Bakan bulunmadığı için 
soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

26. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'ın, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

BAŞKAN — Soru saihibi buradalar mı? 
(«Yok» sesleri) Bir defaya mahsus olmak üze
re soru ıgelecek birleşime (bırakılmıştır. 

27. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Çamlıdere ilçesi Ortaokulunun ikmali için 1963 
yılı bütçesinden ödenek ayrılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Millî Eğitim Ba
kanı Şevket Raşit Hatipoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/497) 

BAŞKAN — iSoru sahibi Halil özmen.¥.. Bu
rada. Millî Eğitim Bakanı burada, soruyu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. Başkent'in ihmal edilen kazalarından 

birisi de Çamlıdere kazasıdır. Çamlıdere Kaza
sında 900 ihane, 4 000 nüfus ve 500 den fazla 
talebe vardır. 

2. Mevcut 5 sınıflı İlkokulda kâfi miktarda 
ilkokul cağında talebe mevcuttur. Bu talebeler, 
ilkokulu bitirdikten sonra ortaokula devam et
mek istiyorlarsa da, kazada ortaokul mevcut 
değildir. Okumak istiyenlerin mevcudu gün 
geçtikçe artmakta ise de dışarıya giderek, oku
malarına maddi durumları müsait değildir, 
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3. Kazada Ortaokul Yaptırma Derneği bun

dan 4 jyııl evvel kurulmuş ve faaliyete başla
mıştır. Ortaokulun yapılması için 12 bin lira 
dernek, 8 bin lira vilâyet para yardımında bu
lunmuşlar, 'kerestesini ve arsasını temin ederek 
100 000 liralık bir yatırım yapmışlardır. 

4. Bu o,kul 4 seneden beri yağmur ve kar 
altındadır. Bugünkü şartlar altında derneğin 
durumu perişandır. Halkın derneğe para yar
dım etmesine maddi imkânları yoktur. 100 000 
liralık yatırımın kurtarılması ve okulun faali
yete ıgeçmesi bölgenin çocuklarının durumu 
bakımından zaruri görülmektedir. 

'Sayın Millî Eğitim Bakanlığı, yarım kalmış 
bu lokulun tamamlanması ve 1963 bütçesinden 
bu okula 40 000 liralık bir ödeneğin ayrılması 
için ine 'düşünmektedir 

Bu sorumuza sözlü olarak cevap verilmesi
ne delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

19 .12 .1962 

Kırşehir Milletvekili 
Halil özmen 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞÎT 

HATİPOĞLU (Manisa) — Kırşehir Milletve
kili Halil özmen arkadaşımızın sözlü sorusuna 
arzı cevap ediyorum. 

30 .1.1963 O : 1 
BAŞKAN —• Buyurun Sayın Özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başkan 

muhterem arkadaşlarım, çok sevdiğim ve hür
met ettiğim hocamdan bekleyeceğim cevap bul
dan başka bir şey değildi. Kendilerine Yüksek 
Huzurunuzda en derin saygı ve hürmetlerimi su
nuyorum. Yalnız, şu noktayı Yüksek Heyetinize 
arz etmekle bir vazife yaptığıma ela kani olaci-
ğım arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, yıllarca evvel ço
cuklarımızı okutmak istiyorduk, mektep yapı
yorduk, öğretmen gönderiyorduk. Fakat, mek
teplerin içinde talebe bulamıyorduk. Bilhassa kız 
talebeleri katiyen mekteplerde okumak, tahsil 
yapmak istemiyorlardı. Arkadaşlar, zaman geç
ti, bugün kültür bakımından, millî eğitim bakc 
mmdan, sevinilecek bir duruma geldik, iftih1-
edilecek bir duruma geldik. Köylere, kazalara 
gittiğimiz zaman size ilk defa sorulan sual ba 
sene orta okula öğretmen verilecek mi? Mevcud-
olan iliç mektepteki öğretmenlerin adedi çoğala
cak mıdır? sualiyle karşı karşıya gelmektesin!?'. 
Binaenaleyh, Türk Milleti için, Yüce Heyetiniz 
için bu, bir iftihar vesilesidir. 

Muhterem hocamın arz ettikleri veçhile, 
Camlı dere kazası hakikaten yeni kurulmuş b ' 
kazadır, gayet güzel bir ilkokulu vardır. Bura
da yüzlerce talebe okumuş ve okumaktadır. Bu
gün Çamlıdere kazamızda mevcudolan ilkokul, 
ihtiyaca kâfi gelmemektedir. Muhitin çocukla
rı okumak için Ankara'ya ve diğer vilâyetle < 
kaçmaktadırlar. Bunlar mutlaka okuyacaklar v 
bu memleket için faydalı birer insan olacaklar
dır. 

Bu ihtiyacın neticesinde bir dernek kurulmuş 
ve bu derneğe, muhterem hocamın da arz etti 
ği veçhile, 8 bin lira bir ve 12 bin lira da bir de
fa olmak üzere iki defa yardım yapılmış, diğer 
arsa ve malzemeyi kendileri vermek suretiyle bir 
oku] meydana getirilmiştir. 

Arkadaşlarım bu, 10 dershaneli bir ortaokul
dur. Bugün, Çamlıdere ilçesine gittiğiniz zama.ı 
muazzam bir okul sol taraftan sizi karşılayacak 
ve yarının Türkiye'sini kuracak çocukları ye
tiştireceği için yüzünüze gülecektir. İşte biz, 
milletvekilleri olarak Çamlıdere kazasına gitti 
ğimiz zaman, yüzümüze gülen bu kültür yuvası
nı gördüğümüz zaman iftihar ediyor, kıvanç 
duyuyoruz, 

Ankara'nın Çamlıdere kazası son zamanlar
da kurulmuş, iyeni kazalardan biridir. Küçük, 
fakir bir kazamızdır. Buradaki halkımız irfa
na fazla bağlı oldukları için bir ortaokul yap
tırmak üzere bir dernek kurmuşlar, Ikendi ara
larında ıpara toplamışlar ve bir ortaokul yap
tırmaya (çalışmışlardır. Ondan sonra Millî Eği
tim Bakanlığına müracaat etmişler ve Bakan
lık 1'961 yılında kendilerine 12 bin liralık bir 
yardımda bulunmuştur. Okulun üstü örtülmüş, 
pencereleri ve doğrama kısmı yapılmış fa^kat 
öte tarafı ikmal edilmemiştir. ıGeçen yılın son
baharında okulun açılması için Bakanlığımıza 
müracaatta bulundular. Orayı tetkik ettirdiği
mizde okulun henüz bitirilmediğini gördük. 
Ancak 1963 senesinde açılabileceğini tesbit et
tirdik. önümüzdeki yıl bütçesinden 'kendi pay
larına düşen yardımı yapacak ve bu okul inşa
atı bitirilecektir. İnşallah, Çamlıdere Orta okulu 
öğretime önümüzdeki yıl açılacaktır. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 
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Rimeli, Muhterem Hocam, J96o senesinde bu 

okula yarım kalmış işlerinin tamamlanması için 
30 bin lira tahsisatın verileceğini öğretmen va 
müdürlerinin tâyin edileceğini söylemektedir. 
Bununla da iktifa ediyor ve kıvanç duyuyoruz. 

Allah daima bize, kültür bakımından hız ver 
sin. Bu memleketin çehresini kültür değiştire
cektir. Sefaletten ve cehaletten kurtulduğumuz 
gün Türkiye'nin yüzü gülecektir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarken Sayın Hocama 
tekrar en derin hürmet ve şükranlarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

28. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'b', 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşün'.i-
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edilip 
edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Bu
rada, Sanayi Bakanı bulunmadığı için soru si
lecek Birleşime bırakıldı. 

29. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ili 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

4 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mıj Yok
lar. Bir defaya mahsus olmak üzere soru gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

30. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından 
inşaat projelerinin müracaat tarihinden, itibaren 
1 ay geçmedikçe tasdik edilemiyeceği hakkında 
bir karar alındığının doğru olup olmadığına 
dair İçişleri ve İmar ve İskân Bakanlarından 
sözlü soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı F. 
Kerim Gökay'ın sözlü cevabı (6/499) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı! Bu
rada. İçişleri Bakanı yok. îmar ve iskân Bakan 
nın izahatı kâfi gelir mi efendim? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) —Kâfi gelir etVıı 
dim. 

BAŞKAN --- Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri, İmar ve İskân 
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Bakanlar tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 

21 . 12 . 1962 
İstanbul Milletvekil' 

Reşit Ülker 

İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafım
dan bir ay kadar evvel inşaat projelerinin tasdi
kim talepten itibaren bir ay geçmedikçe verile-
miyeceği hakkında karar alındığı doğru mudu**? 

Bu kanun doğru ise karardan evvelki zaman
da birkaç gün içinde proje tasdik eden bölgele." 
var iken bu kararın alınmasının sebebi nedir ? 

İşsizliği gidermek bakımından Plânlamanın 
gösterdiği ve hükümetlerce de kabul edilen y 1 
bol yatırım yapmak olduğuna göre inşaat mev
siminin ortasında alman bu karar Hükümet po
litikasını baltalayıcı ve işsizliği çoğaltıcı mahi
yette değil midir? 

Bu karardan sorumlu olanlar kimlerdir ve 
haklarında ne düşünülmektedir? 

(BAŞKAN — Buyurun İmar ve İskân Ba
kanı Sayın Gıökay, 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERİM GÖKAY (İstanbul) — Muhterem 
Başikan, pek muhterem arkadaşlarını, 

'Sayın 'İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
sorularına arzı cevap ediyorum. 

İstanbul Belediye Başkanlığınca bildirildi
ğine 'göre, İstanbul Belediyesi İmar Müdürlü
ğünce yapı ruhsatiyesi almak üzere müracaat 
edenlerin inşaat projelerinin talepten itibaren 
bir ayı geçmedikçe tasdik edilemiyeceği yolun
da alınmış her 'hangi bir karar mevcut değil
dir. 

Esasen G78I5 sayılı İmar Kanununun 5 nci 
maddesinin: (Ruhsatiye almak için yapılan 
müracaatlara, bele'diyelerce, müstakil İmar 
Müdürlüğü olan yerlerde imar müdürlüklerin
ce, '30 gün içinde müspet veya menfî cevap 
verilmesi mecburidir.) Âmir hükmü karşısında 
ne böyle bir karar alınmasına ve ne de tatbi
katın bu şekilde yapılmasına imkân yoktur. 
Hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Reşit Ülker, 
REŞİT ÜUKER (İstanbul) — Çok muhterem 

arkadaşlar, sözlü .soru, Meclis murakabesinin 
bir şekli olarak en çok kullanılan bir metot olu
yor. Şu anda anlıyorum ki, bir sözlü soruya 
müracaat etmenin dahi idare ve icra üzerinde 
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tesiri oluyor ve işe başlamış olanlar verdikle- . 
ri emri, gazetelerde çıkmış olduğu halde, kal
dırıp, «'böyle bir emir almadık» diyebiliyorlar. 
(Bundan dolayı, 'hukuk hâkimiyetini 'tesis etme
sinden dolayı ayrıca bir kıvanç duydum. 

itsin esası çok üzüntü verici 'bir keyfiyettir. 
Birinci Koalisyon 'birtakım tedbirler almış; 
geçici plân hedefleri stratejisi kabul edilmiş, 
buna göre 'bütün Türk halkının, Türk toplu
munun 'daha rahat yaşaması, işsizliği gidermek 
için geniş yatırım yapılması prensip ittihaz 
edilmiştir. İnşaatın en canlı olduğu ay da 
yaz aylandır. 

IBu sözlü sorunun tarihi Eylül ayıdır, Mec
lise geldiğimizde verilmiştir. Bundan 'bir ay 
ikadar evvel, Temmuz ayının sonunda, Ağustos 
ayında İstanbul Belediyesi bir karar alır ve 
bu kararda der ki, «30 günden evvel tetkik 
edilmiyecektir» İmar Kanununun 'beşinci mad
desinde sarahat vardır. 30 gün zarfında ce
vap vermelk lâzımdır. Halbuki, 'Temmuz ayı
nın sonundaki tatbikat, İstanbul'da şöyledir: 
öyle belediye şube müdürlükleri vardır ki, bu-
'güın müracaat edersiniz, 'ertesi igünü ruhsat 
verir, öyle belediye şu'be müdürlükleri vardır 
ki, '5 gün, 10 gün, hattâ 24 ıgün sonra cevap 
verir. 

Şimdi İstanbul Belediyesi bir karar alıyor 
ve bir ıgünde ruhsat verilmesi mümkün iken, 2 
ıgünde nihayet 10 günde, 16 'günde vermek 
mümkünken, 28 ıgünde vermek mümkünken, 
hayır diyor, ben kanuni hakkım olan 30 ncu 
ıgünde vereceğim. Ve 'böylece Ikarar alıyorlar. 

Arkadaşlar, bendeniz telefon ettim, evet de
diler. Hatırlamıyorum kim olduğunu, fakat 
kim olduğunu 'bulmak mümkündür, Bir kaç 
kişi vardı yanımda... «(Evet biz böyle bir ka
rar aldık, diye 'cevap iverdi. «Bu karar zarar
lıdır. İnşaatı durdurur. Vatandaşın müracaa-
tini durdurur. Vatandaşı işsiz bırakır, aç bıra
kır. Bunun zamanı mıdır?» dediğimiz zaman, 
'«Biz böyle karar aldık.» dedi. Yani açıkça 
söylemedi ama, demek istedi ki, '«siz de kanun 
dairesinde bildiğinizi yapın.»1 

Ya biz 'bunu doğru ifade etmiyoruz, kulak
larımız telefondaki sesleri işitmiyor, ıgazeteler-
deki neşriyatı yanlış anlıyoruz veyahut da on
lar bir tedbir almışlardır. Bizim ikazımızdan 
sonra, bumun Mecliste bir semere vereceğini | 
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ve mesullerin cezalandırılacağını hissederek bu 
karardan vazgeçmişlerdir. 

Bendeniz ısrar ediyorum. Hâdise geçiştirile-
mez. Hâdise gayrıciddî bir keyfiyettir. Bu 
madde hakkında Bakanlığın tahkikat açması, 
İstanbul Belediyesi bültenlerinden böyle bir 
kararın bildirilip bildirilmediği ve bildirilmiş-
se mesullerinin bizleri de şahidolark dinlemek 
suretiyle ortaya çıkarılmasını istiyorum efen
dim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun ;Saym Bakan. 
İMAR VE İSKAN BAKANI FAHRETTİN 

KERİM GÖKAY (İstanbul) — Pek muhterem 
arkadaşlarım, 'Sayın Reşit Ülker'in Bakanlı
ğıma taallûk eden bu konudaki dileklerini ye
rine getirmek benim için en zevkli bir vazife
dir. Teftiş heyetimize havale edeceğim. Biz 
burada suallere cevap verirken ilgili makam
lardan aldığımız malûmatı naklediyoruz. Fa
kat İstanbul'un imar işlerindeki, biliyorsunuz 
Temmuz ayında vazifeye baışladım, imar işlerin
de birtakım intizamsızlıkların vukubul'duğu 
dikkatimizi çekti. Bunun üzerine incelemeye 
başladık. Bu tesirini gösterdi. Diğer taraftan 
Meclise bir kanun tasarısı ıgetirmiş bulunuyo
ruz. İmar ve İskân Bakanlığının Teşkilât Ka
nununun değiştirilmesi için çalışıyoruz. 

Belediyelerin imar mevzuları, İmar ve İskân 
Bakanlığına bağlıdır. İma-r ve İskân Bakanlığı 
plânları tasdik ile dahi tavzif edilmişken, ken
disine murakabe hakkı verilmemiştir. 

Binaenaleyh imarın murakabe hakkı veril
mesi ve imar işleri için sıkı bir şekilde kontrol 
edilebilmesi için bu Teşkilât Kanununun değiş
tirilmesi lâzımdır, zannediyorum, isimdi tasarı 
İçişleri Komisyonun'dadır, müzakere edilmek
tedir. Binaenaleyh bu bir taraftan halledile 
dursun, diğer taraftan dileklerinizi Teftiş He
yetine vermek suretiyle o zaman böyle bir hâ
dise cereyan edip etmediğini tes'bit ettirece
ğim. 

'Hürmetlerimle.'(AUkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

31. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık İçişleri ve Sağlık 
re Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü soru 
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önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
Yusuf Azizoğlu'nun sözlü cevabı (6/500) 

(BAŞKAN — Sayın Ülker buradalar. İlgili 
(Bakanlardan yalnız Sayın 'Sağlık Bakanı bura
dalar. Sayın Ülker iktifa eder misiniz? 

REŞİT ÜUKER (İstanbul) — Hayır efen
dim, hepsinin bir arada cevaplandırılmasını 
istiyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Sayın 
[Başkan, müsaade ederseniz ben Bakanlığımla 
ilgili kısımlara cevap vereyim. 

BAŞKAN — Ne dersiniz Sayın Ülker?. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Peki efen

dim. 
(BAŞKAN — Soruyu okuyoruz: 

Millet Meclisi (Sayın Başkanlığına 
. Aşağıdaki sözlü sorumun Bayındırlık, İçiş

leri ve (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları ta
rafından cevaplandırılmasını rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Sözlü soru : 1. İstanbul'da Moda koyuna 
dSkülmekte olan Kurbağlıdere son iki sene zar-
"îmda dereye bağlanan lâğımların çoğalması 
-««ÖSesinde korkunç bir pislik yatağı ve hasta-
S3t yuvası haline ıgelmiş bulunmaktadır. 

(Derenin çıkardığı koku o kadar korkunç 
bir haldedir ki, otobüs ve tramvay ve sair va
sıtalarla buradan ıgeçmek mecburiyetinde olan 
Kızıltoprak, Feneryolu, Fenerbahçe, Gazhane, 
Çiftehavuzlar, Caddebostan, Erenköy, Suadiye, 
©ostancı, Maltepe, Pendik (halkı dahi bu koku
ya dayanamamaktadır. 

Ö. İModa koyunda on binlerce İstanbul 'iu 
denize »girmekte ve bu koy İstanbul'un turistik 
îki noktasını da içine almaktadır: Fenerbahçe 
ve Moda Burnu, bu pisliklerin bu koya akması
nın sağlık mahzuru yok mudur? Derenin kena
rı ve aktığı yerlerin civarı olan Gazhane, Kuş
dili, Moda, Kalamış ve Fenerbahçe'de son üç 
senelik bulaşıcı hastalık ve bilhassa çocuk felci 
miktarı nedir? 

'3. İstanbul'un muhtelif yerlerinde Kur
bağlıdere ıgibi açıkta akmakta olan ve etrafa 
mikrop saçan ve denize bağlanmış veya bağlan
mamış kanalizasyonlar hakkında ne gibi ted
bîrler düşünülmektedir. Bu tedbirlerin halen j 
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yapılmakta olanları hangileridir? (örnek : 
Şişli arkasında akan Korkunçdere, Sarıyer'de 
akan lâğımlar, ıSamatya'da ve sair yerlerde 
akan lâğımlar.) 

BAŞKAN — (Sayın Bakan. 
(SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

YUSUF AZİZO&LU (Diyarbakır) — Muhte
rem arkadaşlar; 

İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan 
ve etrafa mikrop saçan dere ve lâğımlar hak
kında ne düşünüldüğüne dair İstanbul Millet
vekili Sayın Reşit Ülker tarafından verilen 
sözlü soru önergesinin Bakanlığımıza ait kıs
mını cevaplandırıyorum. 

Bu sözlü soruda bilhassa Moda Koyuna ak
makta bulunan Kurbağalıdere üzerinde durul
muştur. Bakanlığımıza akseden muhtelif şi
kâyetler üzerinde İstanbul vilâyeti ile yapılan 
temaslar sonunda Kurbağalıdere bölgesinde 
fosseptik taşması, gayrinizami ve gayrifennî 
ruhsatsız kanal inşası veya yağmur suyu ka
nallarına gizlice pis su bağlanması gibi hâdise
ler dolayısiyle kirlenmenin arttığı ve mevcut 
kokunun bundan ileri ıgeldiği tesbit edilmiş 
olup bu mahzurların önlenmesi mütaddit defa
lar İstanbul Belediyesinden istenmiştir. İstan
bul Belediyesi de bu hususta devamlı mücadele 
halindedir. Diğer taraftan bu mahzurların 
fennî tesisler kurmak suretiyle izalesi için ge
rekli plân ve projeler İstanbul Belediyesince 
yaptırılmış bulunmaktadır. 

Kurbağalıdere'ye halen 50 000 'kişilik bi r 
mıritakanm pis suyu akmaktadır. Bu bölgeye 
950 000 kişi için bir tasfiye tesisi yapılması! 
plânlanmıştır. Bu tesisin tahakkuku 118,5 mil-
yno TL. lık bir yatırımı gerektirmektedir. Bu
nun bugün i'çin âcil olarak yapılması gereken 
kısımlarının yatırım tutarı Î36,6 milyon liradır. 

Bakırköy'den Küçükçekmece'ye kadar uza
nan Marmara kıyıları da halen fosseptik ile 
idare edilmekte olup bu bölgenin 200 bin kişi 
i^in tasfiye tesisi plânlanmıştır. Bu plânın 
tahakkuku 52 milyon T. L. bir yatırıma bağlı
dır. Bunun da bugün için âcil olarak yapılması 
gereken kısmının 6,75 milyon liralık bir yatı
rımı icabettirmektedir. 

Şişli Meşrutiyet mahallesinden Ihlamur'a 
kadar açıkta akan dere, şehir kanalizasyonu 
projesi için alınmış olup bu bölgenin kanali-
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zaşyon projesi tahakkuk edinceye kadar fos- I 
septikle idaresi istanbul Belediyesi tarafından 
ilgililere tebliğ edilmiştir, 

Halic'in kanalizasyon durumu ; 
Tahminen 50 - 60 mecra halinde Halic'e dö

külmekte olan kanalların zaman zaman bozuk
luğu ve taşan muhtevasının etrafa yayıldığı 
ayrıca Haliç sahilinde bulunan fabrika, ima
lâthane ve müesseselere ait kanalizasyonların 
Halic'e bağlı olduğu, Alibey ve Kâğıthane de
releri ile Halic'in etrafındaki bir sürü çeşitli 
fabrika ve imalâthane artıkları ile tedricen dol
makta olan Halic'in durumu her bakımdan ve I 
her an için şehir sağlığına tehlike teşkil etmek- I 
te olduğu nazarı itibara alınarak İstanbul Be- I 
lediyesi tarafından gerekli tetkiklere başlan
mış, tetkiklerin daha derinleştirilerek uygun I 
bir şekle ve programa bağlanması için çalışma
lar devam etmektedir. 

Bunlarla iktifa etmiyen Bakanlığımız Ağus
tos ayında bu mevzuu tetkik etmek üzere Ba- I 
kanlığımız hıfzıssıhha mütehassısım mahalline 
göndererek yaptırdığı tetkikat sonunda durum 
bu mütehassıs tarafından da teyidedilmiş ve 
yukarda bildirilen âcil meblâğların halen bele
diyenin bütçe imkânları dışında olduğunu ve 
mühim bir sağlık konusu olup her an şehri teh-
diçledebilecek bu mevzuda Hükümetin beledi
yeyi desteklemesi lüzumunu belirtmiştir. 

Esasen gerek Belediyeler Kanunu, gerekse I 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu muvacehesinde bu I 
hizmetlerin tamamı belediye vazaifi meyamnda 
olup belediyenin de bütçesi bu işi başaramamak-
tadır. 

Kalkınma plânı tasarımızda da belirtildiği 
gibi, kanalizasyon konusunda, yurdumuzdaki 
bütün belediyelerin yapımına geçmesi ve ikmali 
uzun zamana ihtiyaç gösteren bir konudur. 

Yalnız İstanbul şehrinin kanalizasyon şebe
kesi yatırım ihtiyacı 2,5 milyar T. L. olarak he
saplanmıştır. 

Kurbağalıdere bölgesinde görülen bulaşıcı 
hastalıklar durumuna gelince : Kadıköy bölge
sinde W 0 yılında 17, 1961 yılında 7 ve 1962 yı
lında 15 çocuk felci tesbit edilmiştir. 

Yine bu lâğımlarla ilgisi düşünülebilecek 
hastalıklardan tifo bütün Kadıköy ilçesinde 
1960 yılında 22 yaka olup bunun 3 tanesi Kur
bağalıdere civarında, 1961 yılında 111 vakadan 
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10 tanesi Kurbağalıdere civarında, 1962! yılında-
görülen 13 vakadan 1 tanesi Kurbağalıderehı
yarında görülmüştür. 

Hürmetlerimle, 
BAŞKAN — Sayın Ülker,/buyurunuz. ..-. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, İstanbullu hemşehrilerin, ayni zaman
da bütün Türkiye'nin malı olan İstanbullun btf-
yük bir derdidir, bu kanalizasyon işi. 

Beş yıllık plânda turistik bölge vasfını alan 
Marmara civarı ve İstanbul tarihî âbideleriyİe 
ve aynı zamanda enfes, girilmeye müsait tuzu 
az olan sığ deniziyle turistleri celbeden bir yer
dir. Biz turistlerden vazgeçtik, kendimiz vatan
daş olarak yalı evlerine geldiğimiz z«man mec
buren yolun üzerinde olması dolayısiyle ]£tyjy 
bağalıdereden geçmek zaruretindeyia. Bu dere
den burnunu tıkamadan geçmek mümkün de
ğildir. Düşünün bir.kere arkadaşlar, biz geçer
ken burnumuzu tıkamaya mecbur kalırsak ora
da yaşıyan vatandaşların nasıl yalnızca koku 
bakımından ne derece cehennemi bir hayat ya
şadıkları ortaya çıkar. Biraz evvel Urfa Mil
letvekili arkadaşım bile bana diyor ki, «Ne ka
dar doğru, kokudan geçilmiyor» Urfa, millet
vekili arkadaşım dahi Kurbağalıderenin bu der
dini bilmektedir. 

Şimdi arkadaşlarım, mesele muhterenv?|la-
kanın anlattığı zaviyeden mütalâa edilirse işkn 
içinden çıkmak mümkündür, Plânlamada 2,5 
milyar lira yalnız İstanbul'un kanalizasyonu 
için konmuştur. 2,5 milyar lirayı bulmak müm
kün değildir, İstanbul Belediyesinin 500 mil» 
yon lira civarında borcu vardır. Eh... öyleyse 
bu işi yapmak için hiçbir çare yoktur,.,. Bfo 
buna iştirak edemiyoruz, arkadaşlar. Bir mem
lekette ya kanun vardır, ya nizam yardır veya 
yoktur. 

Şimdi Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 20 
nci maddesinin ikinci fıkrası, Sayın Bakanın 
da temas ettikleri gibi, belediyelerin vazifesini 
sayar, lâğım ve mecralar tesisatı ile belediye
nin meşgul olacağını gösterir, 1580 sayılı Be
lediyelerin vazifesini bildiren Kanunun 15 nci 
maddesinin 19 ncu fıkrasında «Beldenin selâ
met, sıhhat ve huzurunu ihlâl eden şeylere mey
dan vermemek...> şeklinde vazife vaz'edilir. Be* 
lediye Gelirleri Kanununun, 5237 sayılı Kanu
nun ayrıca bir faslında vatandaşların ypl, lâğım 
ve su tesislerine iştirakle yaaifeli- olduğunu ye 
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-M^tiyeyö feu ll^ıaîar^n, yolların yapıldığı za-
mm yatedajlarpi da buhara bir nisbet dâhi
linde iatipak edeceklerini ifa.de eder, kaideler 
kor. Umuru belediyeye mütaallik ahkâm* ceza
i y e ^ ait 4&6 saydı Kanunda belediyece sıhhat 
y$ ganimeti ;umumiye için mahzurlu olan hususi 
mw*§ *veı lâğım, k$y ve, çukurların nihayet bir 
hftlta, sabada, izalesi bildirilir. izale etmiyeu-
le^ Jıa^tadUı eezft v«î41İ3f,» der, Ayruea, 1933 yı
lında çıkmış lâğım mecraları ingajı, mesken ol-
mıyan mahallerde yapılacak çukurlara mahsus 
talimatname yür^rl%^e,dir. Ye bunun na&ıl ya
pılacağını gösterir. Biz bütün bu hükümlere 
rağmen bu işlekle meşgul olmayı?. 

gim# 8$yw Ifeki leren Beyefendi oturduk
tu,^ yerden diyorlar ki, «teori», ©yet arkadaş
lar, bia çğer bn te©*İJerm sahibi olup da gerçek* 
leştiremezsek bu, teori ha>lind3 kalır. Ne zaman 
sahip çıkarsak, meşgul olursak, kıymetli Baka-
nımjf^ye Meeli» da bunun üzerine eğilirse bu te
ori barikat haline inkılâp eder. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 2,5 milyar 
lâzım; diye bu işi bırakamayız. Bir defa orta
da. açık bir kariünsualuk vardır. Bu mmtaka-
da oturanlar, ev lâğımını dereye bağlıyamaz; 
kanun sarihtiV, kanun açıktır. Evet arkadaşlar, 
dereye kimse lâğım bağlıyamaz, denize kimse 
lâğım akıtamaz, ama akıtıyor. Bunun çaresi 
nedir? Bunun çaresi çukurlar yapılmasıdır. Ni
tekim bundan senelerce evvel Kurbağalıdere 
hakkında şikâyet yalnızca derenin dolmuş ol
masından ileri geliyordu. Sürüklenen toprak
lar dereyi dolduruyor, sandallar, motorlar ve 
kayıklar içeriye giremiyor diye halk şikâyet 
ediyordu. Buranın temizlenmesi yolunda ise 
dört, beş seneden beri halk kokudan şikâyete 
başlamıştır. Çünkü bütün lâğımlar buraya bağ
lanmış. Ve neticede bu durum hâsıl olmuştur. 
Kanun tatbik edilir veya edilmez o başka. Ben
denizin kanaati buradan denize dökülmiyeceği-
ne dair sarih bir hüküm var. iki senedir... 

NERİMAN AĞAOĞLU (Manisa) — Kaç se
ne efendim? 

REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Hanımefen
di soruyorlar, öyle ise biraz daha geniş tutayım. 

iki senedir bu koku başlamıştır. Sizlerin 
kıymetli zamanlarınızı almamak için elimdeki 
metinden bunları sarih olarak belirteceğim. Bu
rada «Denizlere ve derelere lâğım bağlanamaz.» 
denilmektedir. Bu kesin bir hüküm ifade ediyor 
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ve ©radaki vatandaşlar da tek ba^larraa bu i# 
halledemezler. Mademki 5237 sayılı Kanundan 
ve iştirak halinde katılmasından bahsediyor 
mademki, fosseptik açılması mümkün olmıyan 
yerler hakkında talimatname vardır, orada be4 
lediye dâvaya sahip olup, vatandasın önüne ge-
gip, yol göstererek, kanunların, niaamların ieav 
bini yaptığı takdirde bu kokunun geçeeeği ka
naatindeyim. 

Binaettftteyhj mahallî olarak haHedilnieM 
mümkün. Vatandaş bunun için seve seve para 
yermeye, hazırdır. Çünkü emlakinin kıymeti 
gitti. Kurbağalıdere mıntakasmda bir vatanda
şın, SO bin, 100 bin, 200 bin ve hattâ 300 bin 
\\u şden mülkü satılmıyor. Kıymetini kaybet-
ti, 3u vatandaş, böyle bir harekete seve şeve ka
tılmaya hazırdır. Bunun önüne geçmek lâzım. 
Meseleyi tamamen ters taraftan alıp, milyar
lar lâzımdır, şimdilik el süremeyiz, ilk önce ace
le kısim için 8 milyon lira, öbür kısım için 36 
milyon lira lâzımdır dersek oimaa arkadaşla*. 
(Pek tabiî bunları sayın Bakana söylemiyorum, 
şüphesiz sayın Bakana bilgi yerenler var onlara 
söylüyorum.) »Siyaset mevkiinde bulunan kim
seler her türlü teknik ve teferruatlı malûmfetti 
bilemezler, zaten bilmeleri de gerekmea. işte 
sözlü sorunun faydası budur, verilen malûmatı 
Sayın Bakan uygun görürse, onun üzerinde 
yürüyeceklerdir. 

Şimdi bir istanbul'lu olarak istediğimiz; 
meveut kanunlar tatbik edilerek bu pis sular 
usulü dairesinde yoluna ve yönüne konulmalı
dır, arkadaşlarım. 

Şişli'deki dereye gelince: Inanılmıyacak bir 
olaydır. Dünya (Sağlık Teşkilâtının da yardım-
lariyle ve Türk doktorlarının mücadeleleriyle 
memleketimizde artık sıtma hastalığı kalmamış
tır, ortadan kalkmıştır. Maalesef, Şişli'nin ar
kasında akan «korkunç derenin* öyle yazmış
tım, etrafına şimdi yanaşmak artık mümkün de
ğildir, koku yüzünden! Bizler bu derenin etra
fındaki vatandaşların evlerine gittik, oralarda 
sıtmalı vatandaşlar gördük, arkadaşlar, istan
bul'un ortasında, Şişli'nin göbeğinde sıtmalı 
vatandaşlar var. 

Binaenaleyh, bu meseleyi geriye atamayız. 
Derhal yapma imkânları vardır. Oradaki apart
manlar milyonlarca lira sarfiye yapılmıştır. Ya
pılan apartmanların arasında kalan bu derenin 
üzerinin bir betonla kapatılması icabeder. Ora-
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daki vatandaşlarla konuştum. Bu işe seve seve 
yardım edeceklerini beyan buyurdular. Beledi
ye bundan bir iştirak alır. Zaten Belediye Gelir
leri Kanunu sarihtir. Böyle bir şey olması müm
kündür. Eğer eksiklik varsa tadil yapılabilir. 

Bu dere Şişli'nin içinden çıkıp aradaki fa
kir mahallelerden geçmektedir. Oradan geçiyor, 
binaenaleyh, pay alınmasını mümkün görmüyor
larsa kanunda tadilât yapılması mümkündür. 
Fakat orada bu işin mükemmel olabilmesi ka-
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yit ve şartiyle bugünün ihtiyaçlarının gideril
mesi için, tedbirlerin alınabileceği kanaatinde
yim, buna bütün kalbimle inanıyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ülker ısörunuza Sayın 
Sağlık Bakanı cevap verdiler, ayiıı sorunuzun 
İçişleri Bakanı tarafından da cevaplandırılma
sını arzu ediyorsunuz. İçişleri Bakanı tarafın
dan cevaplandırılıncaya kadar, sorunuz gün
demde bırakılacaktır. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

' S. ~- Nevşehir Milletvekili Ramazan Demir-
soy'un, Nevşehir'im, Gülşehir ilçesine bağlı Tuz 
köyü öğretmeni ve aynı zamanda Belediye Baş
kamı "bulunan Kemal Erol hakkında bir şikâyet 
bulunup bulunmadığına dair Mîllî Eğitim ve 
içişleri Bakanlarından sözlü sorusunu geri iste
diğine dair önergesi (6/512) (4/169) 

BAŞKAN — Ramazan Demirsoy arkadaşı
mızın gündemin 41 nci sırasında bulunan sözlü 
sorularının geriverilmesi hakkında bir önergesi 
var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 41 nci sırasında (Millî 

Eğitim ve İçişleri Bakanları tarafından cevap
landırılması talebiyle verdiğim sözlü soruyu ge
ri aldığımı saygıyla arz ederim. 

Nevşehir 
(Ramazan Demirsoy 

BAŞKAN — Geriverme teklifini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Geri
verme teklifi kabul edilmiştir. 

1 Şubat Cuma günü saat 14 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,10 

\>9<i 



Toplantı: 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 221 e I nci ek 

İstanbul Milletvekili Suphi Bay kam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde 
çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki kanun teklifine dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 

yapılan değişiklikler hakkında 'Millet Meclisi Plân Komisyonu 
raporu (2 /52 ) 

(Toplantı yılı 1, S. Sayısı : 221) 

{Not : G. Senatosu S. Sayısı : 120) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 28 . 11 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 119-2/26 

M.İUMV MECLtSıî BIAŞK'ANLIÖINÎA 

İlgi : 12 . 9 . 1962 gün ve 543 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan asistan 

ve başasistanlara tazminat verilmesi hakkındaki kanun teklifinin Sosyal İşler Komisyonunun de-
ğiştirişine bağlı metni 0. Senatosu Genel Kurulunun 27 . 11 . 1962 tarihli 10 ncu Birleşiminde de
ğiştirilerek kabul edilmiş ve ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla, 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT : Bu kanun teklifi açık oya sunulmuş, olup, 105 kabul, 13 ret ve 1 çekinser olmak üzere 119 oy 
kullanılmış, Sosyal isler Komisyonunun değiştiricine bağlı metni değiştirilerek kabul edilmiştir. 

îlk müzakere : 20 . 11 . 1962 B - 8 ' 
İkinci müzakere 27 . 11 . 1962 B - 10 

OUMHURıîYET SBMAıTOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan asistan ve 
başasistanlara tazminat verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1, — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde 
çalışan asistanlara her ay maaşlarından ayrı olarak 200 lira tazminat ödenir. 

«Ancak bu tazminatı alan asistanlar, mütehassıs olduktan sonra Devletin göstereceği bir hasta
nede iki sene hizmet ederler.» 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde 
çalışan başasistanlar, muayenehane açmadıkları takdirde, birinci madde hükmünden faydalanırlar. 
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MADDE 3. ~— Bu kanun neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Sağlık ve ıSosyal Yardım Bakanı yürütür. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 27 . 11 . 1962 tarihli 10 ncu Birleşiminde Sosyal îşler 

Komisyonunun değiştirişine bağlı metni değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Suad Hayrı Ürgüplü 
Başkan 

Nizamettin Özgül 
Kâtip 

Ahmet Naci Arı 
Kâtip 

Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Plân Komisyonu 
Esas No. : 2/52, 2/26 

Karar No. : 16 

3.1. 1963 

MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan asistanlara tazminat verilmesi hakkındaki kanun 
teklifi komisyonumuza havale edilmiş olmakla ilgili Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde in
celendi ve görüşüldü. 

Mezkûr kanun teklifini evvelce tetkik eden Komisyonumuz; 
Serbest hayatta maddi faydalar sağlamıyan ekseri ilim dalları için lüzumlu asistanlara rağbet 

edilmemesi karşısında akademik kariyere yol açan asistanlığı cazip hale getirmek ve rağbetini artır
mak maksadiyle bu tazminatın ihdas edildiği, 

Mevzuubahsolan asistanlığın ise daha müsait şartlarla çalışmak icabında serbest hayatta daha 
fazla muvaffak olmak gayesiyle doktorlar arasında fazla rağbet edilen bir ihtisas müessesesi oldu
ğu, hattâ fahrî olarak bu işin yapıldığı cihetle-her iki asistanlığın aynı mahiyette telâkki edile-
miyeceği; 

Ve akademik kariyere mensup asistanların doçentlik imtihanına hazırlanması gibi bir mükellefi
yeti olduğu ve alınırken de sıkı bir imtihana tabi tutuldukları göz önünde tutularak kanun teklifi 
reddedilmişti. 

Cumhuriyet Senatosu Millet Meclisinin tasvibettiği bu ret kararına uymıyarak teklifi iki senelik 
mecburi hizmet kaydiyle kabul etmiştir. 

Bu durum muvacehesinde yeniden yapılan müzakereler neticesinde komisyonun eski kararım de
ğiştirecek yeni ve esaslı bir sebep olmadığı kanaatine vanlarak Cumhuriyet Senatosunun kararma 
uyulmamıştır. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. İnal 

Aydın 
0. Apaydın 

Sözcü 
Ordu 

A. H.Onat 

Aydın 
Söz hakkım mahfuz 

/ . Sezgin 

Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 

Bilecik 
Ş. Bindy 

Artvin 
Söz hakkım mahfuz 

8. 0. Avcı 

Çanakkale 
§. İnan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 221 e 1 nci ek ) 
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Çanakkale 
R. Sezgin 

Gümüşano 
Söz hakkım mahfuz 

S. Savacı 

Konya 
î. Baran 

Denizli 
Söz hakkımı 

mahfuz tutuyorum 
A. Şohoğlu 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

Mardin 
Söz hakkım mahfuz 

Ş. Aysan 

Diyarbakır 
R. îskenderoğlu 

Kastamonu 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuz 
S. Keskin 

Sakarya 
N. Bayar 

Sivas 
M. Vural 

İmzada bulunamadı 

Giresun 
Söz hakkım mahfuz 

î. E. Kılıçoğlu 

Kırşehir 
Söz hakkım mahfuz 

A. Bilgin 

Siirt 
A. Yaşa 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 221 e 1 nci ek ) 
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Toplantı:2 M İ L L E T M E C L l S Î S. Sayısı : 

1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 

Geçici Komisyon raporu (1/346) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Karalar • v 9 . 12 . 1962 
Tetkik Dafred 

Sayı : 71-1865/3925 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük (Millet Meclisine Arsa. Bakanlar Kurulunca 27 .11.1962 tarihinde kararlaştırılan 
«1080 tarih Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesinin değiştirilmesi haldanda kanun 
tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
t Başbakan 

İsmet İnönü 

OEEıBEÇH 

örtülü ödeneğin ihdasındaM gaye, kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri için, Dev. 
letin yüksek güvenlik ve menfaatlarının isterleri için; siyasi ve sojsyal konularla kültür ve Dev
let itibarı alanlarında ve olağanüstü hizmetlerin sağlanmasında Hükümet icapları sayılan mak
sat ve gayeler için, malî imkân teminidir. 

Geçmişte örtülü ödenek harcamalarının gaye dışına çıktığı olmuş; hizmetin icabını takdire 
yetkili zatın kendi şahsı, ailesi ve partisi yararına ödemeler yaptığı görülmüştür. 

Hazırlanan değişik tasarının amacı, örtülü ödenekten yapılacak ödemelerin tabi olacağı 
esasları belirtmek ve sarf yerlerini, ödeneğin konulmasındaki gayeye göre sınırlandırmaktır. 

Maddenin birindi fıkrasında jörtülü ödeneğin hangi hizmetlere tahsis olunacağı belirtilmekle 
beraber, harcama yapılamıyacak konuların, üçüncü fıkrada, teyit yollu gösterilmesinde fayda dü
şünülmüştür. 

Örtülü ödeneğin sarf yeri ile hesaplarının tutuluş tarzının ve saklanacak vesikaların tâyin 
ve takdiri hakkına ilişkin hüküm ikinci fıkraya konulmuştur. 

Maddenin dördüncü fıkrası, jörtülü ödenek dışında kalan diğer Bakanlık ve daireler bütçe
lerindeki haber alma ödeneklerine ilişkin hükümleri kapsamaktadır. 

Maddenin beşinci 'fıkrasındaki hükümler, yapılacak harcamaların nasıl tahakkuk ettirileceği
ni ve Merkez Saymanlığınca Ödeme yapılmadan önce aranacak hususu açıklamaktadır. 

Maddenin son fıkrası; Merkez Saymanlığından para çekildikten sonra gördürülen bir kısım 
hizmetlerin karşılıkları istihkak sahiplerine henüz ödenmeden ilgili Bakanların değişmesi halini 
ön görmekte ve bu takdirde ödeme yapılabilmesi yeni gelecek Bakanların takdirlerine bırakıl
maktadır. 

43 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 

Karar No. 2 
Esas No. 1/346 

23.1.1963 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen, «1050 sayıh Muhasebei Umumiye Ka
nununun 77 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı»! ilgili Hükümet temsilcisinin 
iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasansının gerekçesinde bahsedilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edile
rek metnin aynen kabul edilmesine karar verilmiştir. 

öncelik, ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Edirne 

/. Ertem 

Erzurum 
G. Karaca 

Tokat 
M. Kazova 

Sözcü 
Yozgat 
V. Uyar 

G'irelsun 
A. Cüceoğlu 

Van 
Ş. Kösereisoğlu 

Kâtip 
Kastamonu 
S. Keskin 

Muş 
8. Mutlu 

Yozgat 
Sö'z Ihaıkkım mahfuz 

/. H. Akdoğan 

Adana 
Y. Aktimur 

imzada bulunamadı 

Sivas 
R. Günay 

imzada bulunamadı 

Zonguldak 
S. Konak 

imzada bulunamadı 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 43 ) 
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HÜKÜMETİN TİEıKIİtFİ 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 4669 sa
yılı Kanunla değişik 77 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«MJadde 77. — Başbakanlığın bütçesine ko
nulan örtülü ödenek; 

a) Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hiz
metleri için, 

b) Devletin yüksek güvenliği ve yüksek 
menf aatlarınm isterleri için, 

c) Siyasi, sosyal konularla, kültür ve Dev
let itibarı alanlarında ve olağanüstü hizmetle
rin sağlanmasında Hükümet icapları sayılan 
maksat ve gayeler için, 

Sarf edilir. 
örtülü ödeneğin sarf yerinin ve hesapları

nın nasıl tutulup tasfiye edileceğinin ve hangi 
vesikaların halef olan zata devrolunacağının 
tâyin ve takdiri Başbakana aittir. 

Örtülü ödenek, Başbakan'in ve ailesinin şah
si masraflarına ve siyasi partilerin idare, pro
paganda ve seçim ihtiyaçlarına sarf olunamaz. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Emniyet Ge
nel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutan
lığı bütçelerinin haberalma ödenekleri, hizme
tin gerektirdiği ve ilgili Bakan'm takdir ede
ceği gizli istihbarat işlerine sarf edilir. 

Başbakanlık bütçesindeki örtülü pdenek ile 
diğer Bakanlık ve dairelerin 'bütçelerindeki ha
beralma ödeneklerinden yapılacak harcamalar, 
Başbakan, Maliye Bakanı ve sorumlu Bakan 
tarafından müştereken imza edilmiş karama- j 
meye dayanılarak tahakkuk ettirilir. Merkez 
Saymanlığınca bu ödemelerin yapılması, karar
nameyi İmza eden Bakanların yerlerini muhafa
za etmelerine bağlıdır. 

Başbakanlığa veya ilgili Bakanlıklara yeni 
atanmalar yapıldığında, evvelce görülmüş hiz
metlerin karşılığının ödenmesi, yeni atananların 
takdirine bağlıdır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürülüğe girer. 

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

27 . 11 . 1962 

Başbakan 
î. înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başib. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Balkanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı V. 
C. T. Karasapan 

Güm. ve Tekel Balkanı 
O. öztrdk 

Ulaştırma Bakanı V. 
Y. Azizoğlu 

iwie t Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 

ÎBaşb. Yardımcısı Y. 
H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

içişleri Bakanı 
H. O. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

î. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakam 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. tzmen 
Çalışma Balkanı 

B. Ecevit 
Sanayi Bakanı . Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

F. Çelikbaş C. T. Karasapan 
imar ve iskân Bakanı V. 

R. Aybar 

M. Meclisi (S. Sıyıs: . fü) 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

OTUZYEDİNCt BİRLEŞİM 

30 . 1 . 1963 Çarşamba 

Saat: 14,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki 4753 sayılı 
Kanunun geçici maddesinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin havale edildiği İmar ve İskân, 
Adalet, Maliye, Tarım ve Plân komisyonların
dan seçilecek üçer üyeden mürekkep bir Geçi
ci Komisyonda görüşülmesine dair İmar ve İs
kân Komisyonu raporu (2/372) 

2. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün Ti
caret Komisyonundan istifa ettiğine dair öner
gesi. (4/161) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Mazhar Ankan'ın, 

Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu (6/461) 

2. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu ile Kas
tamonu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun öğ
renci ve öğretmen mevcutlarına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 

3. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Kastamonu - Cide yolunun Karayollarına 
bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/466) 

4. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, İnebolu - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tin arasındaki mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/468) 

5. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen Ba
sın Kongresinin tehir edilip edilmediğine dair 

Basın - Yayın vs Turizm Bakanından sözlü so
rusu (6/469) 

6. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Devlet İstatistik Enstitüsünde bulu
nan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılma
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/470) 

7. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mergüze Bölge 
Şefi Ali Sönmez hakkında bir şikâyet bulunup 
bulunmadığına dair, Tarım ve İçişleri Bakanla
rından sözlü sorusu (6/474) 

8. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında çalışan 
hükümlülerin gündeliklerinin artırılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/477) 

9. — Aydın Milletvekili Nedim Müren'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına veril
mek üzere 1962 yılı Bütçesine konulan ödene
ğin, Hazinece ödenip ödenmediğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/478) 

10. —-• Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisi adını taşıyan eserin tamam
lanması hakkında ne düşünüldüğüne dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/479) 

11. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ili Ereğli ilçesinin şehir 
imar plânının ne zaman hazırlanacağına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/480) 

12. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Camilerin aydınlatma ve ısıtma giderlerine har
canmak üzere 1962 yılı bütçesine yeteri kadar 
ödenek konulup konulmadığına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/481) 

13. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Karayollarının bugünkü haliyle, kaç tonluk 
vasıtaların seyrine müsait bir durumda bulun
duğuna dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/483) 

14. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, 6/951 sayılı, Suni gübreler hakkındaki Karar
namenin iyi bir şekilde tatbiki için ne düşünül-



düğüne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/484) 

15. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Osmancık ilçesi Jandarma Komutan vekili
nin ilçe halkından 15 kişiyi dövdüğünün doğ
ru olup olmadığına dair tçişlerî Bakanından 
sözlü sorusu. (6/485) 

1.6. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
k&ğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

17. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nım, Hopa limanı inşaatına 1963 yılında 
başlanılıp başlanamıyacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/487) 

18. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Ordu - Giresun ile Ordu - Hopa 
sahil yollarının inşa durumuna ve Giresun -
Trabzon sahil yolu yapımına ne zaman başlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/488) 

19. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
liçoğlu'nun, Türkiye'de kaç ilçede sağlık mer
kezi bulunduğuna ve doktor durumlarına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/489) 

20. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın , yerlerinin değiştirildiğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

21. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, cami yapımı ve onarımı için 1962 
yılı bütçesine ne miktar ödenek konduğuna ve 
bu ödeneğin tamamen sarf edilip edilmediğine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/491) 

22. — Kastamonu Milletvekili Avni Doğan'-
in, Meclis dışında meşruiyet harici iktidar 

^aradığına dair ihbarın dikkate alınarak, salâ-
. niyetli merciler tarafından, bir kovuşturma ya

pılıp yapılmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/492) 

23. -— İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

^ f J^ Ş4. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, ipek 
böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı için ne 

gibi tedbir düşünüldüğüne dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/494) 

25. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, bira 
imalinde kullanılan şerbetçi otunun memleketi
mizde yetiştirilmesi hususunda ne zamandan be
ri çalışıldığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/495) 

26. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'm, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

27. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Çamlıdere İlçesi Ortaokulunun ikmali için 1963 
yılı bütçesinden ödenek ayrılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/497) 

28. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

29. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

30. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından 
inşaat projelerinin müracaat tarihinden itibaren 
1 ay geçmedikçe tasdik edilemiyeceği hakkında 
bir karar alındığının doğru olup olmadığına 
dair İçişleri ve İmar ve İskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/499) 

31. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık, İçişleri ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü so
rusu. (6/500) 

32. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Ankara - İstanbul karayolunun Azapderesi mev
kiinde vukubulan ve 16 şahsın ölümü ile sonuç
lanan son kazada; bir ihmal bulunup bulunma
dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/501) 

33. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cine-
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tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

34. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
ın, Ankara, istanbul, izmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) 

35. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının İ950 -
1962 yıllarındaki kâr ve zarar miktarlarına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/504) 

36. — istanbul Milletvekili Ömer Zekai 
Dorman'm, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/506) 

37. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli özel kanunların hazır
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/508) 

38. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamla
nacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulu
nup bulunmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/509) 

39. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
yeniden hangi şehirlerde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/510) 

40. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

41. — Nevşehir Milletvekili Ramazan Demir-
soy'un, Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Tuz 
köyü öğretmeni ve aynı zamanda Belediye Baş
kanı bulunan Kemal Erol hakkında bir şikâyet 
bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim ve 
İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/512) 

42. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/513) 

43. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

44. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

45. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, De
nizyolları işletmesi Hopa Acentalığına kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

46. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair içişleri Bakanında sözlü so
rusu (6/518) 

47. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

48. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

49. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, 
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den Ömeroğlu Abdil Yanar'ın, 9.1.1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 

51. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Gen-
çiğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 

52. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair imar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 



52. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair imar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

53. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

54. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Vakfıkebir Belediyesi tarafından açık 
artırma ile 26.10.1962 gününde satılan Hürri
yet Meydanının satışında usulsüzlük bulunup 
bulunmadığına dair içişleri ve imar ve Iskan 
Bakanından sözlü sorusu (6/526) 

55. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
ın, enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı veril
mesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi husu
sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararının tat
biki için bir çalışma olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/527) 

56. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, iktisadi ve sosyal dâvaların halli istikame
tinde ne gibi müessir tedbirler alındığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 

57. — Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, 3008 
sayılı iş Kanununun 13 ncü ve 16 nci maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip kararı 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

58. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Sumucak - Osmancık - Amasya demiryolu 
yapımını 5 senelik plândan çıkarılıp çıkarıl
madığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
soruşu. (6/530) 

59. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, M. D. O. nun ne ve M. D. O cuların 
kimler olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/531) 

60. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nın, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 

61. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
mn, Tokat'ın Artova Sulusaray bucağını ta

kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne zaman yapılacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/533) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

1. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner Sarısö-
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı: 313) [Dağıtma tarihi: 16.10.1962] 

2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen ^C) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyonla
rı raporları (2/140) (S. Sayısı : 306) [Dağıtma 
tarihi : 15 .10 .1962] 

IV 
A - HAKLARINDA IVEDlLlK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (2/52) (Gündeme) (S. 
Sayısı: 221 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 5 . 1 . 
1963] 

2. — Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve 
kurumların idaresi hakkındaki 29.5.1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
hakkında C. Senatosunca yapılan değişikliğe 
dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (1/161) (Gündeme) (S. Sa
yısı: 228 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 4 . 1 . 
1963] 



â. — İ962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu, raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (1/178) (S. Sa
yısı : 31) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

4. — Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun muaddel 64 ncü maddesiyle aynı 
kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair Konya Milletvekili thsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin «D» fıkrasından sonra bir 
«E» fıkrası eklenmesine dair, Cumhuriyet Sena
tosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin 
«D» fıkrasından sonra bir «E» fıkrası eklenme
si hakkında kanun teklifleri ve Geçici Komis
yon raporu (2/67, 2/117, 2/133, 2/163) (S. Sa
yısı : 359) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

5. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ile İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Ber-
tan'ın, İnhisar beyiyelerinin üçte birlerinin 
harb malûllerine ve şehit, dul ve yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair olan 1485 sayılı Kanu
nun 5755 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (2/79) (S. Sayısı : 360) [Da
ğıtma tarihi: 24 .10 .1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade ma
hallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı: 243) [Dağıt
ma tarihi: 17.9 .1962] 

2. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna «k kanun tasarısı ve 

Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. dayısı: 
245) [Dağıtma tarihi: 19 .9 .1962] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup
hi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi ; 18 . 9 .1962] 

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları (1/200) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 *u-
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

6. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler 
ilâvesi hakkında kanun tasansı ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/222) (S. Sa
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 196S] 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

8. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve MaHye ve Bütçe komis
yonları raporlan (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

9. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporlan (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1962] 

10. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
nsı ve Maliye ve Bütçe komisyonlan raporlan 



(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962J 

11. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

12. — Haliloğlu Sadık Hançebây'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporlan (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 

13. — 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16 .10 .1962] 

14. — Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 302) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

15. — Köy içme sulan hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonları raporlan (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962] 

16. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19.10.1962] 

17. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

18. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
uçuculanna verilecek uçuş tazminatı hakkında 
kanun tasansı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporlan (1/278) (S. Sayısı : 13) [Dağıtma ta
rihi : 17.12 .1962] 

19. -— Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 42.02 
pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi: 
17.12.1962] 

20. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolanna, terfi ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasansı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1902] 

21. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

22. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Anayasa Komisyo
nu raporu (2/337) (S. Sayısı: 19) [Dağıtma ta
rihi: 22.12.1962] 

23. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporlan (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt
ma tarihi : 27.12 .1962] 

24. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
nsı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonlan ra
porlan (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12 .1962] 

25. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporlan (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt
ma tarihi : 27.12.1962] 

26'. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
lu Ummihan Bebek'in ölüm cezasına çarptınl-
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 
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27. — Gaziantep in Yavuzlar mahallesi ha- ] 

ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

28. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12.8.1932 
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Ali-
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu | 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29.12. 1962] 

29. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, j 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu înayet'-
ten doğma 3.6.1931 dqğumlu Bahattin Yazı- \ 
cı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 1 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi : 
31.12 .1962] 

30. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşı île Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plâr» Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 231 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi 
4 . 1 . 1963] 

31. — Sürekli görevlerle yabancı memleket
lerde bulunan memurların aylıkları hakkındaki 
4991 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasansı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi ve Bütçe Komisyonu raporu (1/235) 
(S. Sayısı : 32) [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

32. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zehra* 
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül
mezin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

33. — Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12.1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

34. — Seferihisar ilçesini nUlamış köyü ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

35. — istanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve içişleri Komisyonları raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

36. _ Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/302) (S. Sayi3i : 357) [Dağıt
ma tarihi : 24 .10 .1962] 

37. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasansı 
ile C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 
arkadaşının Türkiye ilmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/219, 2/220) (S. Sayısı: 41) [Dağıtma 
tarihi : 16.1.1963] 

38. _ 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 77 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasansı ve Geçici Komisyon ra
poru (1/346) (Gündeme) (S. Sayısı: 43) [Da
ğıtma tarihi : 24 .1.1963] 
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Dönem : 1 
Toplantı: 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 306 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 29 arkadaşının, Gümrük Ka
nununun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla 
eklenen (c) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Güm
rük ve Tekel, Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyonları 

raporları (2 /140) 

13 1962 
MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen (C) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte takdim kılınmıştır. 

Gereğini saygı ile arz ve rica ederiz. 

Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çanga 

Bursa ıSenıatörü 
Cahit Ortaç 

G-ümüşanıo Milletvekili 
Nurettin özdemir 

Tralbtfon Milletvekili 
Kâmuran Ural 

Burdur Milletvekili 
Nadir Yavuzkan 

Antalya Milletvekili 
Ömer Eken 

Malatya Milletvekili 
Nurettin Akyurt 

Balıkesir Milletvekili 
Fennî îslimyeli 

Kocaeli Milletvekili 
Sahabettin Bilgim 

Ankara Milletvekili 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlıı 

Bursa Milletvekili 
Edip Rüştü Akyürek 

Yozgat Milletvekili 
îsmet Kapısız 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet Sağlam 

Eskişehir Milletvekili 
İbrahim Cemalcilar 

Bolu Milletvekili 
Kemal Demir 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

Malatya Milletvekili 
A, Fırat 

Tokat Milletvekili 
Reşit önder 

izmir Milletvekili 
Mustafa Uyar 

Edirne Milletvekili 
Süleyman Bilgen 

9 . 2 . 1962 
İzmir Milletvekili 

Nihad Kürşad 

Giresun Milletvekili 
Naim Tirali 

Tekirdağ MilletvekiLi 
Turhan Kut 

İstanbul Milletvekili 
Cihat Baban 

Bursa Milletvekili 
İsmail Yılmaz 

B'olu Milletvekili 
Turgut Çulha 

Balıkesir (Milletvekili 
Süreyya Koç 

Bolu Milletvekili 
Kâmil İnal 

Kırklareli Milletvekili 
Abdurrahman Altuğ 

Antalya 
Etem Ağva 
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G E R E K Ç E 

Yurdumuzun tabiî güzellikleri ve pek kıymetli tarihî hazineleriylte dünyanın en ileri turistik 
memleketlerinden biri olmak istidadında bulunmasına rağmen yerli ve yabancı turistleri celp ve 
memnun edecek modern tesislerden geniş ölçüde mahrum bulunduğu malûmdur. Memleket bün
yesinden mal ve kıymet ihracetmeksizin hariçten pek mühim miktarda döviz girmesini mümkün 
kılan ve bugün birçok memleketlerin iktisadi refahında ve dış ticaret muvazenesinde en önemli 
rolü oynıyan turizm endüstrisinin Türkiye 'de pek geri ve himayesiz kalmış olması, millî ekono
mimizin bu müstesna imkân ve kabiliyetinden faydalanmasına maalesef fırsat vermemektedir. 

İnşa, tesis ve işletme, malzeme ve ihtiyaçları bakımından diğer sınai teşebbüslere nisbetle 
çok daha ağır sermaye yatırımını mecburi kılan, teknik ve kalite üstünlüğüne mâlik lüks malze
menin ithaline ve bunların muayyen zamanlarda behemahal yenilenmesine rantabilite ve amorti-
zasyon bakımlarından diğer sanayi şubelerine nisbetle daha uzun bir intizar devresine ihtiyaç 
gösteren turizm sanayii sahasına, henüz bu mevzularda pek tecrübesiz ve mütereddit buluman 
hususi teşebbüsün rağbet ve iltifatını sağlryacak cazip ve devamlı teşvik tedbirlerine başvurmak 
memleketimiz için hayati bir ehemmiyet ihtiva etmekte idi. işte bu zaruret ve ihtiyaç ile tedvin 
olunan 6086 sayılı Turizm endüstrisini teşvik Kanununun derpiş ettiği mevzii kolaylıkları, 5382 
sayılı Kanunun 17 nci maddesinin gümrük muafiyetleriyle, memleketimizde müteşebbislerin yer 
yer eskilerine nisbetle daha mütekâmil tesisler vücuda getirmelerine, bu sahaya bariz bir alâka 
göstermelerine ve turizm endüstrisinde yakın bir istikbâl için kuvvetle bir gelişme ümidinin be
lirmesine hizmet etmiş bulunmaktadır. 

Ancak; 
1. Bu mevzularda pek tecrübesiz ve mütereddit bulunan hususi sermaye sahiplerinin yeteri 

kadar etüd, hazırlık ve sermaye tevsii tedbirlerini ikmale fırsat bulamadan, 6088 sayılı Kanunun 
yaz'etmiş olduğu beş yıllık kısa sürenin U9 . 5 . 1958 tarihinde sona ermiş bulunması, bu muafi
yet hükümleri muvacehesinde büyük yatırımlaragirişmek isteyen müteşebbislerin tasavvurlarını 
kuvveden fiile çıkarmalarına engel olmuştur. 

2. Ekserisi lüks malzemeden madut pek yüksek teşebbüsler de gümrüğe tâbi olup yine 
aynı kanunla, gümrük ve sair vergi resimlerden muafen ithali kabul edilen tesisat, inşaat, 
teçhizat ve işletme levazımının nevi itibariyle pek mahdut tutulmuş bulunması dolayısiyle, 
bunların dışında kalan fakat turizm tekniği bakımından sık sık arıza vermiyecek çok uzun 
ömürlü ve emsaline üstün teknik vasıf ve mükemmeliyette bulunması icabeden bâzı ihtiyaçlarına 
benzeri yerli malzemenin ikamesi zarureti görülmüş ve böylelikle kurulan tesisleri büyük 
bir kısmı da tesis ve donatım mahiyetleri itibariyle asgari kalitenin de dununda kalmışlardır. 

3. 6088 sayılı Kanunda tesbit ve tahdidedilmiş bulunan turizm tesis ve işletme malzemesi 
gümrük muafiyetinin yalnız bir defaya mahsus olmak üzere kabul edilmiş olması, muayyen 
bir süre sonunda bunların aynı kalitedeki emsali ile ilgilenmesi veya ikmali imkânını da 
vermediğinden bidayeten düzenli ve noksansız kurulmuş olan tesisler dahi bir müddet sonra 
bu vaziyetlerini geniş ölçüde kaybetmiş bulunmaktadırlar. 

Buna mukabil emsali ve rakip turizm memleketleri bu devre zarfında tatbikına devam ettik
leri himaye tedbirleri sayesinde, esasen bizden çok üstün durumda bulunan bütün turistik 
tesislerini inşa malzemesi teknik, teçhizat, tesisat ve mefruşat, ılokanta, ziyafet ve istirahat sa
lonları ve yatak odalarının tefriş ve konforu, servis takımlarının üstünlük ve mükemmeliyeti ba
kımlarından bir kat daha geliştirme imkânını temin etmişlerdir. 

Bu itibarla, turizm endüstrimizin seviyesini rakip memleketler, hiç olmazsa Lübnan, İsrail, 
Mısır ve Yunanistandakiler seviyesine yükseltmek üzere ciddî, ve acele tedbirlere tevessül 
edilmediği takdirde memleket turizmini geliştirmek üzere diğer istikametlerde yapılan ça
lışma ve sarf edilen gayretlerden müspet bir: netice alınmasına ihtimal verilemez. 

Yurdumuz gibi, turizm sahasındaki inşa ve tesis ihtiyacı çok geniş bulunan bir memlekette 
aslında pahalı bir teşebbüs olan bu tesisin kurulma, teçhiz ve işletme maliyetlerini imkân 
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nisbetinde düşürmek, kalitelerini muhafaza edebilmek ve binnetice hizmet ve satış fiyatlarını 
rakip memleketler seviyesinde tutabilmek, kurulan turistik müesseseleri turizm âlemine sis
temli ve devamlı bir şekilde tanıtabilmek ve yabancı turistlerin alâka ve rağbetlerini çekebil
mek üzere acilen ittihazı zaruri görülen ana tedbirler şu esaslarda mütalâa ve mülâhaza olun
muş ve 6088 sayılı Kanunun tadil ve ihyasını derpiş eden ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

a) Turizm belgesi almış olan müesseseler için 6088 sayılı Kanunda belirtilen ve 1958 yı
lında sona ermiş bulunan beş yıllık muafiyet süresinin yeniden on yıl müddetle temdidi, 

b) Gümrük muafiyetine tâbi malzeme nevilerinin hakiki ihtiyaç ve realitelere uygun 
olarak tevsii, 

c) Normal istimal müddetleri sonunda yenilenmelerini ve böylelikle tesisin ilk açılıştaki 
mükemmeliyet ve vaziyetin idamesini mümkün kılmak üzere, Bakanlar Kurulunca kabul edile
cek umumi listeye dâhil tesis, teçhiz ve işletme malzemesi muafiyetlerindeki (bir defaya 
mahsus olmak üzere) kaydının kaldırılması, hususunu mümkün kılacak hükümler, kanun tasa
rısında göz önünde tutulmuştur. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 28 . 4 .1962 

Esas No: 2/110 
Karar No: 8 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Yüksek Başkanlığınızca Komisyonumuza havale buyurulan «Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla 
eklenen (c) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi,» Gümrük ve Tekel Bakanlığı temsil
cisinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Kanun teklifinin gerekçesinde serd edilen fikirler komisyonumuzca da uygun görülerek, kanun 
metninin müzakeresine geçildi. Aşağıda tafsil edeceğimiz değişikliklerle kabulüne ittifakla karar 
verildi. 

A) Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendine bilâhara 1953 yılında 6088 sa
yılı Kanunla yeniden tadil görmüş olan 5651 sayılı Kanunla eklenen (c) fıkrası, geçici bir kanun 
mahiyetinde olup halen müddetin hitam bulması hasebiyle meriyetten kalkmış bulunduğundan 
meri olmıyan bir kanun veya fıkranın tadili usul bakımından hatalı görülerek metnin başlığı de
ğiştirilmiş ve teklif yeni bir kanun başlığı altında aşağıdaki şekilde sunulmuştur. 

«Turizm müesseselerince yabancı memleketlerden getirilecek eşyanın Gümrük ve diğer İthal 
Vergi ve resimlerinden muaf en ithali hakkında kanun teklifi.» 

Bu suretle başlıkla ilgili olan metnin birinci maddesindeki ilk cümle metinden çıkarılmıştır. 
B) Metnin, memleketimizde turizmin geliştirilmesi yanında yerli sanayiimizin beklediği ilgi ve 

himaye yönünden de tetkik edilerek yerli sanayimizin bu kanunla kabul edilecek olan muafiyetten 
mümkün olduğu kadar zarar görmemesi amaciyle yeniden< düzenlenmiştir. Bu nıeyanda teklif sa
hiplerinin metninden (Buz dolapları... radyo ve operlör cihaz ve tesisleri... salon, yatak odaları... 
üzerinde kullanılacak müessesenin sabit markaları bulunmak şartiyle sofra takımlar, yer, duvar ve 
tavan kaplamaları ile mefruşat imaline mahsus malzeme...) ibareleri çıkarılmış ve ayrıca (tedavi 
yerlerinde istirahat ve tedavi için kullanılan alet ve cihazlardan) cümlesi, (tedavi yerlerinde, teda
vi için kullanılan fennî alet ve cihazlardan) şeklinde değiştirilmiştir. 
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Aynı görüşle, 1 nci madde metnindeki (Bakanlar Kurulunun 25 . 11 . 1954 gün ve 4/2269 sayı

lı karariyle tasdik edilen turizm müesseselerinin vasıflarında gösterilen turistik otobüslerden) iba
resinde metnimizde yer verilmemiştir. 

0) Gerek yerli sanayiimizin gelişmesi, gerekse teklifin bir maddeye tadil olmayıp başlı 
başına bir kanun halinde tedvini zaruretleri ile muafiyete tâbi kılınacak maddelerin tadadından 
sonra gelen kısım yani muafiyetin şartları ve şekilleri Komisyonumuzca kabul edilen metindeki 
gibi yeniden redaksiyona tâbi tutulmuştur. 

D) İthalde, Gümrükten başka resim ve vergiler de alınması cihetiyle turizmin inkişafına bi-
hakkin müessir ve faydalı olmak düşünülerek, Komisyonumuzca sunulan metnin 1 nci maddesinin 
en sonundaki cümle ile (Gümrük ve diğer îthal Vergi ve resimlerinden muaf en ithal) keyfiyeti 
de temin edilmiştir. 

E) Komisyonumuz ayni maksat ve şartlarla ithal edilmiş, fakat henüz Gümrük ve sair resim
lerin muameleleri sonuçlandırılmamış bulunan eşyayı da bu kanunun şümulüne sokmayı lüzumlu 
telâkki etmiş ve bu sebeple bir geçici madde eklemiş bulunuyor. 

Yukarıda gerekçesini belirttiğimiz sebeplerle, değişik birinci madde ve geçici maddeden sonra 
2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul etmiştir. 

Basın - Yayın ve Turizm Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Gaziantep 

Osman Orhan Bilen 

Giresun 
Ali Cüceoğlu 

Manisa 
Nakit Yenisehirlioğlu 

Tokat 
Mehmet Kazova 

Sözeü 
Kars 

Necmettin Akan 

İstanbul 
İbrahim Abak 

İmzada bulunamadı 

Muğla 
Cevdet özkay 

Tokat 
Reşit önder 

imzada bulunaınıadL 

Kâtip 
Balıkesir 

Ş. Mithat Çavdaroğhı 
İmzada bulunamadı 

Kütahya 
Mehmet Kesen 

İmzada bulunamadı 

ıSamsun 
Fevzi Geveci 

Zonguldak 
Suphi Konak 

Adıyaman 
Ali. Turanlı 

İmzada bulunamıadı 

Manisa 
HUmi Okçu 

İmzada bulunamıadı 

Sinop 
Hasım Tan 
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Basın - Yayın ve Turizm Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Basın - Yayın ve Turizm Komisyonu 1962 

Esas No. 2/140 
Karar No. 3 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale buyurulan Bursa Milletvekili Sadrettin Çajı-
ga ve 29 arkadaşının, «Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen (c) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile Gümrük vei Tekel Komis
yonunun raporu» Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı temsilcileri 
ve teklif sahibinin iştirakiyle Komisyonumuzun 3.5.1962 tarihindeki toplantısında; görüşüldü : 

Kanun teklifinin gerekçesinde serd edilen fikirler Komisyonumuzca dai uygun görülerek, tek
lifin metninin, Gümrük Tekel Komisyonunun raporu esas tutularak aşağıda tafsil edeceğimiz de
ğişikliklerle kabulüne ittifakla karar verildi. 

A)Gümrük ve Tekel Komisyonunun raporuna uyularak kanun teklifinin başlığı Gümrük Ka
nununun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 6088 sayılı Kanunla yeniden değişiklik görmüş 
olan 5651 sayılı Kanunla eklenen (c) fıkrası, geçici bir kanun mahiyetinde olup ve halen d© müd
detin sona ermesi sebebiyle yürürlükten kalkmış bulunduğundan yürürlükte olmıyan bir kanun 
veya fıkranın değişikliği usul bakımından yerinde görülmiyerek metnin başlığı değiştirilmiş ve 
teklifin başlığı aşağıdaki şekilde kaleme alınmıştır. 

«Turizm müesseselerince yabancı memleketlerden getirilecek eşyanın Gümrük ve diğer giriş 
vergi ve resimlerinden muaf olarak yurda sokulması hakkında kanun teklifi.» 

Bu sebeple, başlıkla ilgili olan metnin birinci maddesindeki ilk cümle metinden çıkarılmıştır. 
B) Gümrük ve Tekel Komisyonunun değiştirisinde, (Buz dolapları, radyo ve operlör cihaz

ları ve tesisleri, salon ve yaltak odaları, üzerinde kullanılacak müesseselerin sabit markaları bu
lunmak şartiyle sofra takımları, yer, duvar ve tavan kaplamaları ile mefruşat imâline mahsus 
malzeme ve Bakanlar Kurulunun 25 .11.1954 gün ve 4/2269 sayılı karariyle tasdik edilen Turizm 
müesseselerinin vasıflarında gösterilen turistik otobüsler) ibaresi madde metninden Gümrük ve 
Tekel Komisyonunca çıkarılmışsa da, Komisyonumuz, ilgili Bakanlık temsilcilerinin mütalâalarını 
da dikkate alarak ve bilhassa turistik müesseselerin, memleket turizminde kaydetmeyi düşündü
ğümüz gelişmelere, modern bir anlayışla hizmet etmek bakımından teklifin metninde yer alan bâ
zı ihtiyaçların madde metnine alınması zaruri görülmüştür. 

Komisyonumuz bu gibi ihtiyaçların Gümrük Resminden muaf tutulmasını yerli sanayiimizin 
gelişmesini önliyecek mahiyette görmemiş, sadece (yer, duvar ve tavan kaplamalariyle mefruşat 
imaline mahsus malzeme ve turistik otobüsler, salon ve yaltak odaları) ibarelerini metinden çıkar
mayı, Gümrük ve Tekel Komisyonunun değiştirisine bu noktada katılarak uygun bulmuştur, 

C) Ayrıca teklifte ve Komisyon değiştirisinde de yer alan (her müesseseyle bir defaya mah
sus olmak üzere ve 10 yıl müddetle) ibareleri, uzun görüşmelerden sonra ve bilhassa bu kayıtla
rın, turizm alanında memlekete sokmayı düşündüğümüz yabancı sermayeyi kayıtlayıcı ve hattâ 
önleyici bir hüküm olmak bakımından metinden çıkarmakta mutlaka fayda görmüştür. 

D) Gümrük ve Tekel Komisyonunca teklif metnine eklenen geçici madde bir boşluğu doldur
mak bakımından Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve geçici madde aşağıdaki şekilde ve Mil
let Meclisi Başkanlığının bildirisi de dikkate alınarak yeniden değiştirilmiştir. 

«Geçici majdde — Halen gümrüklerde bulunan veya Gümrük ve sair resimleri tecil edilmek 
suretiyle ithal edilmiş olan birinci maddede belirtilmiş malzemeler ve eşyalar için de bu kanun 
hükmü uygulanır.» 
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Teklifin ikinci ve üçüncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Bütçe Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

.Komisyon Başkam Bu Kanun Sözcüsü Sekreter 
Bunsa izmir Yozgat Adana 

S. Çarığa N. Kürşat î. Kapısız M. K. Küçüktepepmar 

Antalya Balıkesir Eskişehir Sakarya 
E. Ağva G. Evliyaoğlu l. Cemalcılar II. Tezhan 

Sivas Sivas Trabzon 
S. îlastaoğlu Tahsin Türhay Z. Yağmurdereli 

Bütçe Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Komisyonu 10 . 10 . 1962 
Esas No : 2/140 

Karar No : 84 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci maddesi
nin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen (c) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifi Gümrük ve Tekel, Basın - Yayın ve Turizm komisyonları raporları komisyonumuza 
havale edilmiş olmakla teklif sahibi, Sanayi, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanlıkları temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tarihî eserler ve tabiî güzellikler bakımından zengin olan memleketimize turistlerin celbi turis
tik tesislerin mevcudiyetiyle artacaktır. 

Bu sebeple memlekette gerek yerli ve gerekse yabancı müteşebbislerin turistik tesisler yap
masını teşvik için diğer memleketlerde tatbik edildiği gibi bizde de gerekli kolaylıkların gösteril
mesi ve lüzumlu imkânların sağlanması çok yerinde olacaktır. 

Turizm mevzuunun dünyaca kesbettiği önem muvacehesinde turizm endüstrisinin teşvik gaye
siyle turistik müesseseler için dışardan getirtilecek bir kısım eşyanın gümrükten muaf tutulma
sını hedef tutan kanun teklifi komisyonumuzca da yerinde görülmüştür. 

Ancakf memleketimizde gelişmekte olan yerli sanayiin himayesi bakımından memlekette mev
cut ve standardize edilmiş bir kısım malzemenin madde metninden çıkarılması lüzumlu görülmüş
tür. 

Geçici madde ile, gümrükten çıkmış vergileri tahakkuk etmiş ve tecil edilmiş bulunan malla
rın da makable teşmil edilerek muafiyetten* faydalanmaları istenmektedir. 

Vasıtalı bir vergi olan Gümrük Vergisinde bu yola gidilmesi umumi vergi prensiplerine aykırı 
görülmektedir. Diğer taraftan esasen gümrüklerden çekilmemiş olan mallar bu muafiyetten isti
fade edeceklerdir. 

Bu sebeple geçici maddenin tedvinine lüzum görülmediğinden metinden çıkarılmış ve muafiyet 
müddetinin de (5) sene ile takyidi kabul edilmişjbir, 
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Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirak ettiği kanun metni komisyonumuzca yeniden tanzim edil

miştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

Ö. F. Sanae 

Adana 
Muhalifim 
H. Ahsay 
Diyarbakır 

B. îshenderoğlu 

Marfeiş 
A. Karaküçük 

Başkan V. 
Elâzığ 

/ / . Müftünü 

Aydın 
/. Sezgin 

Hatay 
A. S. Hocaofjlu 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Sözcü 
Ordu 

A. S. Onat 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Hatay 
§. İnal 

Sivas 
M. Vural 

Yozgat 
C. Sungur 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Balıkesir 

C. Bügehan 

Bilecik 
S. Binay 

Konya 
E. Özal 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuzdur. 

B. Ülker 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SADRETTİN ÇANGA I 
VE 29 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Gümrük Kanununun. 17 nci maddesinin 7 numa- I 
rah bendine 5651 saydı Kanunla eklenen (C) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi I 

MADDE 1. — 5383 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen (c) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hüküm
leri dairesinde «Turizm Müessesesi Belgesi» al
mış olan müesseselerin münhasıran kendi ihtiyaç
ları için getirecekleri, akar su boru ve mus
lukları, lâvoba, banyo, bide gibi sıhhi tesislere 
mahsus eşya; her çeşit merkezî teshin malzeme
si ; mutfak fırın ve ocakları, muhtelif yemek pi- j 
şirme ve hazırlama cihazları, bulaşık yıkama ve 
kurutma makina ve cihazları ile çamaşır yıkama 
ve temizleme, (el ütüsü hariç) ütüleme makina 
ve cihazları, Frigorifik tesisler ve buz dolaplan 
ve havalandırma tesisleri, asansör, kanalizasyon 
tesisleri, yangın ihbar, telefon, düofon santral 
makina ve cihazları, ile radyo ve oparlör cihaz 
ve tesisleri, su isale ve tevziine, muharrik kuv
vet istihsaline, muhabere ve teleferik hat ve tesis
lerine lüzumlu motor, makina ve âletler, salon, I 
yatak odaları ile mutfak, lokanta ve eğlence te
sisleri teçhizat ve malzemesi ve üzerinde kul
lanılacak müessesenin sabit markaları bulunmak 
şartiyle sofra takımları, yer, duvar ve tavan kap
lamaları ile mefruşat imâline mahsus malzeme, 
aleminyum ve paslanmaz madenden mamul ha
ricî doğramalar, kaplıcalarda, tedavi yerlerinde 
istirahat ve tedavi için kullanılan âlet ve cihaz
larından, Bakanlar Kurulunun 25 . 1 . 1954 gün 
ve 4/2269 sayılı Karariyle tasdik edilen turizm 
müesseselerinin vasıflannda gösterilen turistik 
otobüslerden Bakanlar Kurulunca tesbit olunan 
ve bu kanunun neşri tarihinden itibaren 10 yıl 
içinde ithal edilenler; (Faturalan ve ihtiyaçlan 
aynca Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığınca tas
dik edilmek şartiyle) 

I GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRlŞÎ 

I Turizm müesseselerince yabancı memleketlerden 
I getirilecek eşyanın Gümrük ve diğer İthal Vergi 

ve Resimlerinden muaf en ithali hakkında kanun 
I teklifi 

MADDE 1. — Turizm Müesseselerini Teşvik 
Kanunu hükümleri içinde «Turizm Müessesesi 
Belgesi» almış olan müesseselerin münhasıran 
kendi ihtiyaçlan için yabancı memleketlerden 
getirecekleri akarsu borusu ve musluklan, lâvo
ba, banyo, bide gibi sıhhi tesislere mahsus eşya, 
her çeşit merkezî teshin malzemesi, mutfak, fmn, 
ve ocaklan, muhtelif yemek pişirme ve hazırla
ma cihazlan, bulaşık yıkama ve kurutma makina 
ve cihazlan, çamaşır yıkama, temizleme ve ütü-

j leme makina ve cihazlan (el ütüsü hariç) firigo-
rifik tesisler, havalandırma tesisleri, asansör, ka
nalizasyon tesisleri, yangın ihbar, telefon, düo
fon santral makina ve cihazları, su isale ve tev
ziine, muharrik kuvvet istihsaline, muhabere ve 
teleferik hat ve tesislerine lüzumlu motor, maki
na ve aletler, mutfak, lokanta ve eğlence tesisle
ri teçhizat ve malzemesi, aliminyum ve paslan
maz madenden mamul haricî doğramalar, kap
lıcalarda ve tedavi yerlerinde tedavi için kulla-

I nılan fennî alet ve cihazlardan, Bakanlar Kuru
lunca tesbit ve kabul olunanlar, (yerli mallardan 
matlup fennî efsafta temini mümkün olanlar ha-
riçolmak, yapı plân ruhsatnamelerine göre ihti
yaç listeleri ve faturalan Bayındırlık, Basın -
Yayın ve Turizm bankalannea - kaplıca ve teda
vi yerlerinde tedavi için kullanılacak fennî alet
ler için ayrıca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca - tasdik edilmek ve her müessese için bir 
defaya mahsus olmak şartiyle ve on yıl müddet
le) Gümrük ve diğer İthal Vergi ve Resimlerin
den muafen ithal edilir. 

GEÇİCİ MADDE — Halen gümrüklerde bu
lunan veya gümrük ve sair resimleri tecil edil
mek suretiyle iptal edilmiş olan birinci maddede 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 306 ) 
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BASIN - YAYIN VE TURİZM KOMİSYONU

NUN DEĞİŞTiRtŞl 

Turizm müesseselemıce yabancı memleketlerden 
getirilecek eşyanın gümrük ve diğer giriş vergi 
re resimlerinden muaf olarak yurda sokulması 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. -- Turizm endüstrisini teşvik 
kanunu hükümleri içinde turizm müessesesi bel
gesi almış olan kuruluşların kendi ihtiyaçları 
için, yabancı memleketlerden getirecekleri akar
su boru ve muslukları, lavabo banyo, bide gibi 
tesislere mahsus eşya, her çeşit merkezi ısıtma 
malzemesi, mutfak fırın ve ocakları, muhtelif 
yemek pişirme, hazırlama ve muhafaza cihaz
ları, bulaşık yıkama makina ve cihazları ile 
çamaşır yıkama, temizleme (el ütüsü hariç) 
ütüleme makina ve cihazları frigorifik tesis
ler, havalandırma tesisleri, asansör, kanalizas
yon tesisleri, yangın, ihbar, telefon, düofon, 
santral makina ve cihazları ile sabit radyo, am-
pirifikatör ve operlör tesisleri, su isale ve tev
ziine, muharrik kuvvet ve istihsaline, muhabe
re ve teleferik hat ve tesislerine lüzumlu mo
tor, makina ve aletler, mutfak, lokanta ve eğ
lence tesisleri, teçhizat ve malzemesi, üzerinde 
müessesenin sabit markaları bulunmak şartiyle 
madenî, porselen ve kristal sofra takımları, ale-
minyum ve paslanmaz madenden mamul haricî 
doğramalar, kaplıcalarda ve tedavi yerlerinde 
tedavi için kullanılan fennî alet ve cihazlardan 
Bakanlar Kurulunca tesbit ve kabul olunanlar, 
yapı plân ve ruhsatnamelerine göre ihtiyaç lis
teleri ve faturaları, Bayındırlık, Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanlıklarınca - kaplıca ve tedavi 
yerlerinde tedavi için kullanılacak fennî aletler 
için ayrıca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca - tasdik edilmek şartiyle gümrük ve diğer 
vergi ve resimlerinden muaf olarak yurda 
sokulur. 

GEÇİCİ MADDE — Halen gümrüklerde bu
lunan Gümrük ve sair resimleri tecil edilmek 
suretiyle ithal edilmiş olan birinci maddede be-

M: Meclisi 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Turizm müessesderince yabancı memleketlerden 
getirilecek eşyanın gümrük ve diğer ithal vergi 
ve resimlerinden muafen ithali hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Turizm Endüstrisini Teşvik 
Kanunu hükümleri dairesinde «turizm müesse
sesi belgesi» almış olan müesseselerin münha
sıran kendi ihtiyaçlarında kullanmak için 
yabancı memleketlerden getirecekleri hijyenik 
sabit cihazlar; her çeşit merkezî teshin malze
mesi, mutfak fırın ve ocakları, muhtelif ye
mek pişirme ve hazırlama cihazları, bulaşık yıka
ma ve kurutma makina ve cihazları, frigorifik 
tesisler, havalandırma ve klima tesisleri, sabit 
çamaşır yıkama, temizleme ve ütüleme tesis
lerine ait makina ve cihazlar, asansör tesisle
ri, yangın ihbar, telefon, düofon santral ma
kina ve cihazları, su isale ve tevziine, muhar
rik kuvvet istihsaline, muhabere ve teleferik 
hat ve tesislerine lüzumlu motor, makina ve 
âletler, alüminyum ve paslanmaz madenden 
mamul harici doğramalar, kaplıcalarda ve te
davi yerlerinde tedavi için kullanılan fennî âlet 
ve cihazlar ve üzerlerinde aidolduğu müessese
lerin sabit markaları bulunmak kaydiyle mut
fak, lokanta ve eğlence tesisleri teçhizat ve 
malzemesinden Bakanlar Kurulunca ticaret ve 
sanayi politikası da dikkate alınarak tesbit ve 
kabul olunanlar, (yapı plân ve ruhsatnameler 
rine göre ihtiyaç listeleri ve proforma fatura
ları Bayındırlık, Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlıklarınca - kaplıca ve tedavi yerlerinde te
davi için kullanılacak fennî âlet ve cihazlar 
için ayrıca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca - tasdik edilmek ve her müessese için bir 
defaya mahsus olmak şartiyle) gümrük ve di-
ğer ithal vergi ve resimlerinden muafen ithal 
edilir. 

Muhtelif kanunlarda mevcut tekel hüküm
leri mahfuzdur. 

5651 ve 6088 sayılı kanunların yürürlüğü 
sırasında yukarda yazılı muafiyetten daha ev
vel istifade etmiş olan bu gibi müesseseler, aynı 
cins eşya için bu kanundan faydalanamazlar. 

t S. SayıâiV30Ö) 
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Teklif 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

("4'üımrü'k ve Te/kel Klo. 

belirtilmiş malzemeler ve eşyalar için de bu ka
nun hükmü uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür, 

M. Meeliai İ S . Sayısı: 306 ) 
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Baa. - Yay. ve Turizm Ko. 

lirtümiş malzemeler ve eşyalar için de bn ka
nun hükmü uygulanır. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE S. — Teklifin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

B. Ko. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer ve beş yıl yürürlükte 
kalır. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

I • < • » 
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