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İçindekiler 

'1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğııŞlar 
3̂ -T^ YoMama 
4. — 3ft!kanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 
1. — Jzmir Milletvekili Arif Ertunga 

ve 5 -arkadaşının, arazi sınıflandırma ve 
arazi kullanma kabiliyet haritaları yapı
lıncaya kadar mevcut orman ihtilâfları
nın duracağına, orman tahdit komisyon
larının çalışmalarına ve bünyesine dair 
kanun tekliflerinin geriverilmesi hakkın
da önergeleri. (2/472, 4/208) 

2. — Cumhuriyet Senatisu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, 5965 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifinin geriverilmesi hakkında öner
gesi (2/312, 4/207) 

3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nın, gece öğretimi yapan meslekî ve 
'teknik öğretim okullarında,t mesaü saatleri 
dışında çalıştırılan Şğretmen ve memurla
ra ücret ödeneceği hakkında bir karar 

Sayfa 
3:4 

4 
5 

Sayfa 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Baka
nından olan sözlü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi, (6/561, 4/209) 5:6 

4, — Sayın üyelerden (bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Başkanlık Davanı 
tezkeresi. (3/571) 6 

5. —- Ordu Milletvekili Ata Topal-
oğlu'nun, Başbakan İsmet İnönü'nün, 
gezmelerde çıkan, «memleket vahîm du
rumda» şeklindeki beyanatı hakkında Hü
kümetin izahat vermesine dair önergesi 6 

5. — Görüşülen işler 7 
1. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'- i 

in, 7258 sayılı Kanunun. 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu (2/302) (S. Sa
yısı : 357) 7:24 

2. — istanbul Milletvekili Suphi Bay-
kam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına Ibağlı öğretim ve 
araştırma hastanelerinde çalışanlara taz- \ 
minat verilmesi hakkında kanun teklifine 
daiir Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 



Sayfa 
metin ile Millet Meclisinin değiştirişi ve 
Karma Komisyon raporu (2/52) (S. Sa
yısı : 221 e 3 ncü ek) 24 

6. — Sorular ve cevaplan. 24 
A.) Sözlü sorular ve cevapları 24 
1. — Giresun Milletvekili ibrahim 

Eteni Kılıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz 
bölgelsinde bir kâğıt hamuru fabrikası 
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusu ve Sanayi Bakanı Fethi Çelik-
ba§'m sözlü cevabı (6/486) 24 

2. —• Rize Milletvekili Arif Hikmet 
Güner'in, Doğu - Karadeniz bölgesinde 
kurulması düşünülen (kâğıt hamuru tesi
sinin yerinin tesbit edilip edilmediğine 
dair sorusu ve Sanayi Balkanı Fethi Çelik-
baş'ın sözlü cevabı. (6/498) 24:28 

3. — Giresun Milletvekili İbrahim 
Etem Kılıçoğlu'nun, son iki ay içerisin
de, kaç vali ve kaymakamın yerlerinin 
değiştirildiğine dair İçişleri Bakanından 
'sözlü sorusu (6/490) 28 

4. — İçel Milletvekili Mazhar Arı-
' kan'in, Erdemli İmamı İsha'k Özbek'in, 
1962 yılı Ağustos ve Eylül aylarına ait, 
maaşlarının zamanında ödenip ödenmedi
ğine dair İçişleri ve Devlet Bakanından 
sözlü soırusu (6/493) 28 

5. — Van Milletvekili Muslin Gören-
taş'm, Van ilinden 1961 yılı zarfında, 
İranlılar tarafından ne miktar hayvan ça
lındığına dair İçişleri ve Dışişleri Balkan
larından sözlü sorusu (6/496) 28 

6. — İstanbul Milletvekili R&şit Ül-

Sayfa 
ker'in, istanbul'un muhtelif yerlerinde 
açı'kta akan ve mikrop saçan dere ve lâğım
lar hakkında ne düşünüldüğüne dair, 
Bayındırlık ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/500) 28 

7. — Trabzon Milletvekili Alî Rıza 
üzuner'in, Doğu - Karadeniz Ibölgesi sefer
lerine, ihtiyaca cevap verecek adedde ilâve ( 

gemi tahsisi cihetine gidilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Rifat öçten'in, sözlü cevabı 
(6/502) 28:32 

8. — İsparta Milletve'kili Ali ihsan 
Balım'm, Ankara istanbul, izmir, Adana 
ve Eskişehir belediye hudutları dâhilinde, 
son üç yılın son dört ayında, aydınlatma, 
ısıtma ve temizlik gibi işler için ne miktar 
elektrik enerjisi harcandığına dair sorusu 
ve Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın sözlü 
cevabı. (6/503), ^ 32:40 

9. — İstanbul Milletvekili Ömer Zefeâi 
Dorman'm, Türkiye'de her hangi bir iş 
kolunda hafta tatili yapmaksızın günde 12 
saat çalıştırılan işçi bulunup bulunmadı
ğına dair Çalışma ve Ulaştırma Bakanla
rından sorusu ve Ulaştırma Bakanı Rifat 
öçtendin sözlü cevabı (6/506) 40:44 

10. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'în, orman politikasına yön verecek 
prensiplerin tahakkuku için gereikli özel 
kanunların hazırlanması hususunda bir ça
lışma olup olmadığına dair sorusu ve 
Tarım Bakanı Mehmet Izmıen'in, sözlü 
cevabı. (6/508) " 44;48 



1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkanlığın, kısa bir ara vermeden sonra 
çalışmalarına yeniden başlıyan Millet Meclisinin 
sayın üyelerine başarı dileyen demecinden son
ra, 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, mem
leketimizi ilgilendiren son siyasi ve iktisadi 
olaylara dair geniş ve etraflı konuşmasını yaptı. 

Genelkurmay Başkanlığının, Millet Meclisi 
üyelerinin ve Millet Meclisi Başkanlığının da 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Kurban Bayramla
rını tebrik eden karşılıklı telgrafları alkışlar 
arasında okunarak bilgiye sunuldu. 

Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in, ko
misyon çalışmalarının Genel Kurul çalışmala
rına dâhil olup olmadığı hakkındaki sözlü soru
sunun geriverilmesine dair önergesi ile 

Edirne Milletvekili îlhami Ertem ile Konya 
Milletvekili ihsan Kabadayı ve arkadaşlarının, 
Emniyet teşkilâtı mensupları yardımlaşma ku
rumu kanun tekiflerinin havale edilmiş olduğu 
Maliye, Ticaret, İçişleri ve Plân komisyonların
dan seçilecek üçer üyeden mürekkep geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi okun
du, kabul olundu. 

Âmme hükmi şahısları veya müesseseleri ta
rafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis edil
miş gayrimenkuller hakkındaki Kanunun 4 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun ta
sarısının geriverilmesi hakkında Başbakanlık 
tezkeresi okundu, tasarı geriverildi. 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, Erzincan ili ve ilçelerine bağlı köyle
rin hudutları içine giren yaylalara, komşu il
lere bağlı sürü sahibi aşiretlerin, cebren girme
lerinin önlenmesi için ne tedbirler alındığı
na dair sözlü soru önergesi, içişleri ve imar 
ve İskân Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/597) 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
sözlü soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/598) 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan 'Dışişle
ri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in, dönüşüne 
kadar kendisine, Devlet Bakanı ve Ba§b$kan 
Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun ve ' 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Tiqaret 
Bakanı Muhlis Ete'nin, dönüşüne kadar kenldisi-
rıe, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ha
san Dinçer'in, vekillik edeceklerine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri okundu, bilgi edinildi. 

Aydın Milletvekili Reşat özerda'nın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporunun öncelikle görüşül
mesi kabul olundu. 

Rapor, üzerinde cereyan eden görüşmelerden 
sonra açık oya sunuldu, yapılan tasnif sonu
cunda 162 ye karşı 171 oyla reddedildi. 

Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 7258 sayı
lı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi üzerinde bir süre1 gö
rüşüldükten sanra, 

15 . 5 . 1963 Çarşamba' günü saat 14 de top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ağrı 
Nurettin Ok Rıza Polat 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

3. .— Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nın yeniden ilçe haline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü $oru 
•önergesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/599) 

4. — Edirne Milletvekili Fahir GiriÜioğlu'-
nun, Edirne ilinde kurutulan arazi miktarına 
ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına dair 
sözlü soru öneaıgesi, İmar ve iskânı Bakanlığı
na -gönderilmiştir. (6/600) 

5. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın Dinamit ve trol ile balık avlamanın öıilen-
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi, Tarım ve Ticaret Bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (6/601) 



Yazılı sorular 
6. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, İstanbul'da, 27 Mart 1963 tarihinde, 27 
Mayıs aleyhine tertibedilem nümayişe geniş çap
ta iştirak eden Tüksek İslâm Enstitüsü ve 
îmam - Hatip Okulu öğrencilerinin bu yola ki-
mirç. tarafından sevk edildiklerine dair yazılı 
soru pnergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/293) 

7. — Bursa Milletvekili Edip Rüştü Akyü-
rek'in, Bursa'daki kestane ağaçlarının hastalık
tan kurtarılması için yapılan çalışmaların ne 
safhada olduğuna dair yazılı soru önergesi, Ta
rım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/294) 

8. — Bursa Milletvekili Edip Rüştü Akyü-
rek'in, Dinamit ve trol ile balık avlamayı sür
atle önliyecek tedbirler alınması hakkında ne 
düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Tica
ret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/295) 

9. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Be
lediyeler ve özel idarelerde, 14 . 5 .1950 tari
hinden 27.5.1960 tarihine kadar, muhtelif se
bep ve düşüncelerle, kaç memurun kadrosu 

Teklifler 
1. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 

Şen'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmelerin 
kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin kal
dırılması hakkında kanun teklifi (2/489) (İç
işleri ve Anayasa komisyonlarına) 

2. — Koınya Milletvekili İhsan Kabadayı
nın, Hüseyinoğlu 1308 doğumlu Mustafa Kaya-
çetin'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan-

lâğvedilerek açıkta bırakıldığına dair yazılı 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7^296) 

10. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Bulk Terminal tesislerinin kurulması konusun
da ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, 
Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/297) 

11. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pesfcilci'nin, Halit Uzun Mehmet'e yapıdan 200 
lira yardımın, 1960 senesinden itibaren, ne se
beple kesildiğine dair yazılı soru önergesi, Sa
nayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/298) 

12. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından satışa 
arz edilen traktörlerin zamanında teslim edile
memesi sebebine dair yazılı soru önergesi, Ta
rım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/299) 

13. — Edirne Milletvekili Fahir Ginrtlioğlu'-
nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından satışı 
yapılan tarım aletlerinin pahalı olduğu hakkın
daki iddianın doğru olup olmadığına dair yazı
lı soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderil
miştir. (7/300) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

ması hakkında kanun teklifi (2/490) (Maliye 
Tve Plân komisyonlarına) ' 

3. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üye$i Vasli 
Gerger'in, Muhtaç çiftçilere tohumluk ve ye
meklik dağıtılması hakkındaki 5254 sayılı Ka
nuna göre verilen tohumluk ve yemeklik be
dellerinin tecili hakkındaki 310 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi (2/491) (Ticaret, Tarım, Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 



B Î B Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 14,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Nurettin Ok 
KATİPLER : Rıza Polat (Ağrı), Nurettin Akyurt (MaOatya) 

ÖAŞJtAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN ~ Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Kâfi çoğunluğumuz vardır, 
müzakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Bâzı Divan sunuşları vardır. 

i. —• İzmir Milletvekili Arif Ertunga ve 5 ar
kadaşının, ardzi sınıflandırma ve arazi kullanma 
kabiliyet haritaları yapılıncaya kadar mevcut 
orman ihtilâflarının duracağına, orman tahdit 
komisyonlarının çalışmalarına ve bünyesine dair 
kanun tekliflerinin geriverilmesi hakkında öner
geleri (2/472, 4/208) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Arazi sınıflandırma ve arazi kullanma kabi

liyet haritaları yapılıncaya kadar mevcut orman 
ihtilâflarının duracağına, orman tahdit komis
yonlarının çalışmalarına Ve bünyesine dair ka-
nüil teklifimizin gerekçesiyle birlikte iadesini 
rica ederiz. 

Saygılarımızla. 

îzmir 
A. Ertunga 

îzmir 
L. Yurdoğlu 

îzmir 
•"& Hanhâfi 

BAŞKAN — 

izmir 
N. Mirkelâmoğlu 

îzmir 
Ş. Bakşık 

îzmir 
0. S. Adal 

Geriverilmiştir, bilgilerinize 
sunulur. 

Bir Divan sunuşu daha var. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir 

madde eklenmesine dair kanun teklifinin gerive
rilmesi hakkında önergesi (2/312, 4/207) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5965 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak

kındaki kanun teklifim, Hükümet tarafından 
bir tasarı olarak getirildiğinden geri almak is
tiyorum. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz 
ederim. 

Tunceli Senatörü 
M. A. Demif 

BAŞKAN. 
sunulur. 

Geriverilmiştir; bilgilerinize 

3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çlanga'nın, 
gece öğretimi yapan meslekî ve teknik öğretim 
okullarında, mesai saatleri dışında çalıştırılan 
öğretmen ve memurlara ücret ödeneceği hakkın
da bir karar olup olmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından olan sözlü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi (6/561, 4/209) 

BAŞKAN — Bir diğer geriverme önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin sözlü sorulara ait bölümünde 59 

ncu sırada kayıtlı, gece öğretimi yapan meslekî 
ve teknik öğretim okullarında, mesai saatleri 
dışında çalıştırılan öğretmen ve memurlara üc
ret ödeneceği hakkında bir karar olmadığına 

5 



M. Meclisi B : Sİ 
dair sözlü sorumu, konu halledildiği cihetle ge
ri alıyorum. 

Gereğini rica ederim. 
Bursa 

S. Çanga 

BAŞKAN — Geriverilmiştir; bilgilerinize 
sunulur. 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
si hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi (3/571) 

BAŞKAN — Bâzı sayın üyelerin izinleri hak
kında Divan kararı vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekille

rinin hizalarında gösterilen müddetlerde izin
leri Başkanlık Divanının 13 . 5 . 1963 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. ' 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu, 20 
gün, hastalığına binaen 13 . 5 . 1963 tarihinden 
itibaren 

Isüanbul Milletvekili' Abdurrahman Yazgan, 
15 gün hastalığına binaen 19 . 4 . 1963 tarihin
den itibaren 

* Malatya Milletvekili Ahmet Fırat, 1 ay has
talığına binaen 13 . 5 . 1963 tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

«Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu, 
20 gün hastalığına binaen, 13 . 5 . 1963 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili Abdurrahman Yaz
gan, 15 gün hastalığına binaen, 19 . 4 . 1963 
tarihinden itibaren.,» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

«Malatya Milletvekili Ahmet Fırat, 1 ay bas-

15 . 5 .1963 O : 1 
talığma binaen, 13 . 5 . 1963 tarihinden itiba
ren^» 

BAŞKAN —. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Başbakan İsmet İnönü'nün gazetelerde çıkan, 
«memleket vahim durumda» şeklindeki beya
natı hakkında Hükümetin izahat vermesine dair 
önergesi. 

Bir sayın arkadaşımızın takriri vardır, oku
tuyorum. içtüzük madde 222, dip not 119. 

Mill'et Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bugünkü gazetelerde Başvekil İsmet İnö

nü'nün, «memleket vahim durumdap şeklinde 
bir beyanatı çıkmış ve parti grupunda da 3 
gün ınüsuade istemiştir. Memleketi heyecana 
sürükliyen, iş hayatını altüst eden bu beya-
natm hangi hâdise ile alâkalı bulunduğunun 
ve vahim hâdisenin ne olacağının Hükümet ta
rafından Meclise bilgi verilmesini arz ve teklif 
eylerim. 

Ordu 
Ata Topaloğlu 

BAŞKAN — içtüzük, madde 222, dip not 
119 gereğince Hükümet isterse cevap verir, 
istemezse vermez., Bundan başka kimseye söz 
verilemez. 

ZEKİ BALTACIOĞLU (Solu) — Bunun 
mânası nedir? Sözlü soru mu? 

BAŞKAN — Değil efendim; Sayın Başba
kana izahat temennisinde bulunuyor. 

ZEKt BALTACIOĞLU (Bolu) — Hangi 
kısma girer? 

BAŞKAN — içtüzük, madde 222, dip not 
119. 

ZEKt BALTACIOĞLU (Bolu) — Sözlü 
soruya tabi tutulsun. 

BAŞKAN.— Hükümet, isterse cevap verir, 
istemezse vermez. 

Cevap olmadığına göre gündeme geçiyoruz. 



M. Meclisi B : 81 15 . 5 . 1963 O : 1 
GÖRÜŞÜLEN İŞLER* 

1. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 7258 
sayılı Kanunun. 3 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (2/302) (S. Sayısı : 357) XI) 

BAŞKAN — Kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu üzerinde görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Kanunun tümü üzerinde sayın Erdoğan ar
kadaşımız görüşmüş idi. 

ASIM EREN (Niğde) — 1 nci madde üze
rinde. 

(BAŞKAN — Sıra sayın Ahmet Bilgin'de. 
Sayın Bilgin? Yoklar.. 
Sayın Zeyyat Kocamemi? Yoklar. 
Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, Ferda Güley arkadaşımızın, ben
denizin de imzasını ihtiva eden, diğer birkaç 
arkadaşla beraber sundukları kanun teklifi 
üzerinde geçen birleşimde bâzı sayın arkadaş
larımız konuştular. 

Bu mesele haddizatında, vatan sathında 
fedakârlıkları geçmi§, değerli vatani hizmet
leri kısmen olsun karşılanabilecek olan bir 
mağdur vatandaş zümresine yapılacak maddi 
ve mânevi yardıma mütaallik olduğu için, bu
rada onların bu hakkını naçizane dile getir
meyi yalnız bir milletvekilliği vazifesi değil, 
bir insan vicdani vazifesi addetmekteyim. 

Bundan önce vazife malûllerinin ve dul ve 
yetimlerinin, (gerek malûllere, gerek dul ve 
yetimlerine) harb malûllerine verilmekte olan 
tütün beyiyesi haklarından ve terfih zamlarm-
dan aynen veya kısmen istifade ettirilmele
rini sağlamak için Yüksek Meclise sunduğum 
ve bâzı arkadaşlarımızın aynı mealde sunduk
ları kanun teklifleri Hazinenin takatsizliği ve 
harb malûlleri lehine mânevi farklar gerek
çesiyle reddedilmiş idi. Bu redde* komisyonda 
bendeniz de bilâhara iştirak etmiştim. Fakat 
bu Hazine takatsizliği ve mânevi farklar ge
rekçesi, vazife malûllerinin veya dul ve yetim
lerinin halkları olan, hattâ 40 sene hakları ola
rak tanınıp tediye edilmiş bulunan, ancak 

(İ) 357 S. Sayılı basmayazı 29 . 4 . 1963 ta
rihli 79 ncu Birleşim tutanağ^ndadtr. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanunu yürürlüğe girdikten sonra nez'-
olunmuş bulunan haklarının esasından reddi ve 
vazife malûllerine hiçbir şey verilmemesi mâna
sını elbette ifade edemezdi. Bu itibarla, bun
ların haklarını mümkün olan her hangi bir 
yoldan yeniden ihkak etmenin, yüksek heyeti
nize, Türkiye Büyük Millet Meclisi camia
sına ve bizim temsil ettiğimiz muhterem Türk 
milletine düşen vicdani ve hukuki bir vazife 
olduğu kanaatindeyiz. 

Evet muhterem arkadaşlarım, vazife malûl
leri gerçi harb malûlleri gibi muharebe saha
sında, düşman karşısında veya düşman ateşi 
altında bulunan bir sahada, harb zamanında 
malûl kalan bir vatandaş mesabesinde elbette 
addedilemez. Hiç olmazsa maddeten öyle olmaz
sa bile, manen addedilemez. Ancak vazife ma
lûlleri katagorileri üzerinde kısa bir hülâsa 
yaparsam, bunların da hanb cephesinde malûl 
(kalanlardan manen ve maddeten pek farklı olıma-
dıkları; yani bir insan olarak dünyada kendi
sine yöneltilen ve yüklenen bir vatani ödevi 
tam mânâsiyle yerine getirmek için hazarına 
seferine baJkmıyarak canını ortaya atmış, bu 
yolda malûl kalmış bir insan olarak harpte 
malûl kalmış bir insan mesabehesinde muhte
rem ve muazzez olduğu muhakkak. 

Muhterem arkadaşlarım, vazife malûlleri 
gerek orduda, .gerek jandarmada mevcut kadro 
dahilinde müstahdem insanlardan olan malûl
lerdir. 

Jandarmayı ele alırsak; bunlar hudut hiz
metimde, emniyet hizmetinde, takip hareketin
de hazarda ve seferde vazife malûlü olabilece
ği gibi, eğitim zamanı, silâh istimali sırasın
da, bir mühimmat deposunun patlayıcı bir kit
lenin vesaireninı imhası ile ilgili vazife esna
sında, teknik her hangi bir sahada çalıştığı sı
rada; yani görevine taallûkeden her hangi bir 
hususta bir kazaya uğraması suretiyle de pek
âlâ hayatının geri kalan yıllarını, çalışarak 
geçiremiyecek, âciz 'bir hale düşmek ihtimali 
olan insanlardır. O itibarla vazife malûlünün 
muhtelif hizmet katagorilerinde uğradığı bu 
mağduriyeti, asrımızın sosyal adalet icaplarına 
göre kabul etmek icabeder. 

— 7 — 
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Meselâ şimdi gelecek olan iş kanununun 

da işçi vatandaşlarımıza kabul buyuracağınız 
bütün teminat, sigorta vesair haklarını göz 
önıüne alırsanız, bugün muhtelif Devlet ku
rumlarında, iktisadi Devlet Teşekküllerinde ve
ya özel sektörde kendisine mahsus büyük ser
mayeli teşekküllerinde çalışan bütün vatandaş
ların istikballeri için gerek vazife malûlü ol
sun veya olmasın, temin ettikleri ve etmekte bu
lundukları garantileri nazarı itibara 'alırsa
nız, dünyada bugün garantisiz hiçbir hizmet 
bulunmadığını, modern 'esasların artık insan 
hakları bakımından her yerde, her çalışana, ma
lûl kalsın kalmasın, geleceği için hayatını ga
ranti etmeyi bir presip saydığını nazarı itiba
ra alırsınız, elbette vatan hizmetinde, resmî 
sektörde, eşkiya karşısında takip hareketinde, 
eğitim de vesair bir görevde her hangi bir si
lâhın veya âletin kullanılması sırasında ken
di suiitaksiri olmaksızın malûl kalmış bir va
tandaşa veya o öldüğü zaman bunun dul ve 
yetimlerine elbette ki, hakkı, olduğu gibi ve 
tabiî 'bir hak olarak, kabul etmek icabeder. Bu 
noktadan hareket edilirse, bizim vazife malûl
lerine, harb malûllerinin haklarını Hazinenin 
takati olmadığı için veya mânevi farklar se
bebiyle veremediğimizi bir tarafa bırakınca, 
muhakkak surette her hangi elverişli bir kay
naktan »bunların haklarının verilmesi icabetti-
ği meydana çıkar. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelce arz ettim, 
40 sene bu hak verilmiş- idi. Hakikaten sayın 
eski' Hükümetler ve sayın eski Meclisler, rah
metli Atatürk'ün iihamiyle, telkiniyle beşlıyan 
ve harb malûlü ile vazife malûlünü eşit tutan 
esaslarla 4 - 5 (kanun kabul etmek suretiyle ha
zineden ve ayrıca tütün beyiyesinden vesaire-
den bu hakları 'kendilerine 1950 tarihine kadar 
aynen vermişlerdir. Fakat 1927 senesinde bir 
yanlış tefsir ve, 1950 senesinde çıkan T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ve 65'nci mad
delerinde yapılmış olan bir ihmâl ile tou va
tandaşlarımız mağdur olmuş ve neticte itiba
riyle Ibugün harp malûllerine esas aylıklarına 
ilâveten 'kanunla yerilmiş olan diğer iki hak 
onlardan esirgenmiştir. Yani eskiden verilmiş 
olan bu müktesep hakları nez 'olunmuştur. Bu 
itibarla kendilerine yeni bir hak tanınması meıv-
zuubahis değildir; ama nez'edilen eski hakla
rının Ibugün insan hakları prensipleri, her ça-
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lisanın istikbalinin gran'tii altına alınması pren
sibi (karşısında, yeniden (kendilerine iade edil
mesi de huhu'ki vıe vicdani bir zaruret halini 
almıştır. 

Şimdi iş bu noktadan ele alınınca demek 
oluyor ki,' biz vazife malûlü vatandaşlarımızın 
veya onların dul ve yetimlerinin 1950 senesin
den bugüne kadar 13 senedir devam eden ha
zin mağduriyetlerini telâfi mevkiindeyiz kanaa
tindeyim. O halde ibunun kaynaklarını nereden 
bulalım! Hazinenin takatinin bunun kendilerine 
aynen verilmesine müsait olmadığına ve tütün 
beyiyesinin ancak harb malûllerine veya bunla
rın şehitlerinin dul ve yetimlerine münhasır 
bulunduğuna ıgöre, bu kaynağı nereden bula
lım ki, kendileri Türk toplumu içinde lâyı'k 
oldukları hakkı iadeten almış bulunsunlar?. 

Pek muhterem arkadaşlarım, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bir vatandaş topluluğuna 
bir maddi hakkının lüzumunu kabul edip, bu
nu venrnıeyi prensip itibariyle nazara aldığı 
zaman karşısında şu kaynaklar vardır; Hazine 
vardır; o beş yıllık plânla bir santimine kadar 
kendi varlhğını hesabetmliştıir. Mıasrafını ge
lirine göre uydurmuştur. Binaenaleyh, evvelce 
reddine bendenizin de iştirak ettiğim kendi 
teklifimde dahil olmak üzere hazineden vazife 
malûllerini terfih etmek imkânı kalmamıştır. 
İktisadi Dev'lelt Teşekkülleri de 5 yıllık kal
kınma plâniyle bütün kaynaklarını seferber et
miş ve plânın masraflarına tahsis eylemiş (bu
lunduğu için onun da bu kabîl masraflara, yeni 
giderlere ayıracak ödenekleri elbette yoktur. 
En son kaynak »olarak özel sektör ve hak ıge-
lir. 

Muhterem arkadaşlarım, birçok umumi men
faatlere yararlı derneklere halkın verdikleri 
ve kanunlajtırümış bâzı resimler, vergiler ve
renler vardır. Meselâ, Kızılay, meselâ Çocuk 
Esirgeme Kurumu, Verem Savaş Derneği gibi 
ve bunlara benzer umumi menfaatlere yararlı 
derneklerin, •cemiyetlerin kanunlarla tesbit 
edilmiş maddi gelir kaynakları vardır. Geçen 
Birleşimde konuşan bir arkadaşımın temas (bu
yurduğu şekilde, spor- -totonun hasılatından da 
iki yere cüzi miktarda olımaik üzere yine ka
nunla ayrılmış bir gider hissesi vardır. O hâlde 
biz de özel sektörden ve halktan olmak üzere 
bu derneklere mümasil bir ödenek olarak el
bette bu derneklerden hiçbir zaman daha ehem-
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miyetsiz, daha Önemsiz bir gider olarak kalbul 
edilemiyecek olan vazife malûllerinin hakları
nı ihkak hususunda istifade zaruretindeyiz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, spor - toto '-
nun vaziyeti buna müsait midir noktasına geli
yorum. Sayın Devlet Bakam pe'k muhterem 
eslki nıeslelk arkadaşım General Necmi ökten'-
in buradaki demecinde temas buyurdukları nok
talardan yalnız bir tanesine parmalk basacağım. 
Spor-totonun verdiği gelir miktarı bugün için 
400 milyon lira raddesindedir. Bu 400 milyon 
liranın ancak 50 küsufr milyon lirası kanun
larla tes'bit edilmiş olan yerlere ayrılmaktadır. 
Bunun 50 milyon lirasını da kendi masrafla
rına, teşkilâtın idaresine, matbaasına vesaire-
sine ayırırsanız; geriye 300 milyon lira safi 
iradı kalmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, günden güne mem
lekette artan spor zevki ve spor üzerine müşte
rek bahislere girişme zevki dolayısiyle, iddia
sız olaralt arzedeSbildriml ki, 3 - 4 seneı içinde 
yani 5 yıllık plân devresi kapanmadan, yarım 
milyar liralık hâsıla safhasına bu teşkilâtımız 
erişecektir. Bugün Devlet Su İşleri, Devlet 
Karayolları ve Devlet Orman idaresi gibi 3-4 res
mî sektörün beş yıllık plân dolayısiyle aldığı yatı
rımlarla birlikte gelir kaynakları, yâni kendile
rine verilen resmî ödenekler, yarım milyarı geç
miyor. Ancak, Devlet Karayolları, Devlet Su iş
leri bunun biraz üstündedir. Diğerleri buna eşit 
veya biraz aşağı durumdadır. Kaldı ki Millî Eği
tim Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçesinde de ayrıca yatırımlara girişilmiş
tir ve Beden Terbiyeci Genel Müdürlüğü hesa
bında 100 küsur milyon lira yatırım vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, resmi sektörden 
kendisine bu kadar yardım edilen, ayrıca ken
di safi hasılatı yarım milyar liraya varmaya 
yakin bulunan böyle bir gelir kaynağının sa
hipleri olan halkı bir arada toplamak mümkün 
olsa; ve kendilerino sorsak, «Muhterem arka
daşlar, muhterem, hemşehriler, muhterem vatan
daşlar», desek, «verdiğiniz Spor-Toto parala-
riyle biriken şu paralardan Ibu vatanda, hazer 
zamanında da olsa, sizin emniyetiniz için, sizi 
korumak için, sizi barış içinde, asayiş içinde 
yaşatmak için, sizin uğrunuza vazife esnasında 
yaralanan, sakatlanan, kolsuz, bacaksız, kör v.s 
kalan, ciğerinde kurşun kalan, parmakları, ayak
ları uçan, barsakları delmen, yürüyemez halde 
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kemikleri kırılan hattâ şuurunu kaybederek yar
dımsız odasında yatağından kalkamıyan, yeme
ğini ağzına koyamıyan vatandaşlarımıza sizin 
bu 300 milyon lirayı bulan paranızın 40 milyon 
lirasını her sene ayırmıya razı olur musunuz? 
Yoksa bunların hepsini sadece spor meydanları, 
yüzme havuzları yapmıya mı ayıralım? Ne der-
sinir?» diye sorsak, şu anda bendenize vicda
nım o telkini yapıyor k i ; bana öyle geliyor ki, 
onlar bize; «40 değil 100 milyonu ayırın, ne 
çıkar, gelecek senelerin hasılatından yine spor 
meydanları yapılır, 200 milyon lira nesine yet
mez, dünyanın spor meydanı, dünyanın yüzme 
havuzu yapılır..» demezler mi? Elbette derler,. 

. Türk Milleti kendisine hizmet eden insanı asla 
nankörlükle karşılam'amıştır. Bundan dolayı 
muhterem arkadaşlarım; kemali itimatla şu &ö-
da 'karşımda bütün milleti tecessüm ve teşahhus 
öttirmiş olarak cesaretle söyliyebiliyorum k i ; 
teklifimin mesnedi, Türk Milletinin vicdanî te
mayülleri ve arzularıdır. Bundan dolayıdır k i ; 
«Bu, yol olur, bundan sonra her önüne gelen 
Spor-Totodan bana da bir pay ver der, bu yolu 
açmıyalım» tarzında düşünen arkadaşlara, ida
re elinizdedir, her gelene elbette vermiyeceksi-
niz; fakat bu kaynaktan, milletin spor için ver
diği bir paradan bu kadarcık bir paranın, bu 
parayı verenler tarafından da evlâ bittarik bu 
kabîl yardıma muhtaç vazife malûlü vatandaş
lara, Hazineye dokunmadan verilmesi caiz ve 
mümkün görüleceği için, verilmesi lâzımgeldi-
i ini söyliyeceklerdir, kanaatindeyim, işte bun
dan dolayıdır ki muhterem arkadaşlar, bende
niz geçen Birleşimde «konuşmuş bulunan sayın 
Bakanın ve Hasan Erdoğan arkadaşımızın nok* 
tai nazarlarına kemali teessürle, iştirakten çe* 
kiniyorum ve bu teklifte imzam da olması do
layısiyle, vicdanen de gayet müsterih olarak 
bu imzayı attığıma kaani olarak, muhterem he
yetinizin yarım milyara yakında varacak olan 
bu bütçeden âzami 40 milyon tutacak olan bir 
ödenek kısmının ayrılmasına muvafakat buyu* 
racaklarına kalben emin olarak kürsüden ini
yorum. 

Birinci maddenin, eğer üzerinde tadil ica-
bediyorsa tadiliyle kalbul edilmesini rica öde-
rini. Fenni Islimyeli ve Sekip inal arkadaşla
rım komisyonda, teferruata ait bâzı hususlara 
itirazlarda bulunarak o bir iki teferruat nokta* 
sma ait muhalefette bulunmuşlardır. Buna aii 
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ta*dil tekliflerini pekâlâ verebilirler ve bu tadil > 
teklifleri dahilde de olsa esas itibariyle bu 
kaynaktan vazife malûlleri arkadaşlarımızın 
bu haklan hemen bu celsede ihkak edilir. Zan
nediyorum ki, Yüksek Meclisinizin îşgi Sigor
taları, îş ve I§çi Bulma Kurumu, Sendikalar, 
grev ve lokavt üzerinde yaptıkları büyük hiz
metken hiçbir zaman ecri mânevisi a§ağı düş-
miyecek olan bir eser daha meydana getirmiş 
olacağı kanaatiyle kürsüden hürmetlerimi su
narak ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley. . 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar-

kadaşlar; biraz sonra oylarını bu teklif üzerin
de kullanacak arkadaşlarımın lütfen beni din
leyeceklerini ' ümidederek mâruzâtıma bağlıya
cağım. 

Evvelâ, bu teklife nereden gelindiğini muh
terem arkadaşlarıma kısaca ben de anlatmak 
isterjm. Bu teklife nereden geldiğim demiyo
rum, bu teklife nereden gelindiğini muhterem 
arkadaşlarıma ben de anlatmak isterim. 

T. B. M. M. nin bu parçası, Millet Meclisi 
açıldığından hemen birkaç ay sonra millet
vekili arkadaşlarımız kanun teklifinde bulun
dular. Evvelâ Asım Eren ve 20 arkadaşı bir 
kanun teklifini Meclise verdiler... Bu teklifte 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesine 
bir fıkra daha ilâvesini istiyorlar ve bu su
retle harb mâlûlleriyle vazife malûllerinin eşit 
olmasını sağlamak amacını güdüyorlardı. 

Bilâhara Sayın Mahmut Rıza Bertan ve 
Mehmet Ali Arıkan arkadaşımız bir başka ka
nun teklifi verdiler. Bunlar da harb malûlle
rine verilmekte olan tütün beyiyeleri 1/3 leriyle 
ilgili hakkın vazife mâllûlerine de teşmil 
edilmesini bu mağdur ve mazlum camiaya da 
gittikçe büyümekte olan bu paradan pay ay
rılmasını istiyorlardı. 

Bir buşka teklif; Konya Milletvekili arka
daşım Sayın İhsan Kabadayı ve 'arkadaşları 
yine 64 ncü maddeye bir fıkra ilâve edilerek 
aynı hakların sağlanmasını istemekte idiler. 

C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztür'k-
çine tarafından bu istikamette yine bir 4 ncü 
teklif Meclis Başkanlığına verilmişti. 

Bütün bu teklifler Millî Savunma Komisyo
nunda toplanmıştı. Komisyon olarak biz, harb 
mâlûllelerini temsil eden bir heyeti, vazife 
malûllerini temsil eden bir heyeti dahi dinle-

— 10 
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mek suretiyle salim bir neticeye varmak için 
çalıştık. 

Muhterem arkadaşlar; Emekli Sandığı Ka
nununun 64 ncü maddesi vazife malûllüğünü 
bütün malûller için müşterek bir zemin olarak 
tesis etmiş, sonra bu müşterek zemin üzerinde 
harb malûllerine başka bir statü tanımış, baş
ka bir hak tanımış. Meselâ bir teğmen vazife 
malûlü ise de, harb malûlü ise de, bir malûl 
olarak 400 lira alıyor. Ama harbte malûl ise, 
vazifede değil de harbte vazife görürken ma
lûl kalmışsa, 600 lira da harb malûlü tazminatı 
alıyor Etti 1 000 lira. Teğmen harb malûlünün, 
tütün beyiyeleri 1/3 lerinden kendisine düşen 
aylık pay da 870 küsur liradır. Hepsini toplar-
sanız 1 786 lira her ay harb malûlü bir teğmen 
alıyor. Kolunu, bacağını, gözünü, uzuvlarını, 
sağlığını, istikbalini vazife görürken feda 
eden, sulh zamanında malûl olan teğmen rütbe
sinde bir kimse ise sadece 400 lira alıyor. 

Muhterem arkadaşlar; Millî Savunma Ko
misyonu olarak, Maliye Bakanlığı ve Emekli 
Sandığı temsilcilerini çağırdık ve dinledik. Ma
liye Bakanlığı temsilcileri, Devletin bu derdi 
bildiğini, fakat buna çare bulacak maddi im
kândan yoksun olduğunu, malî portesinin ilk 
başta 25 milyonu mütecaviz bulunduğunu, do-
layısiyle çaresizlik içinde Devletin kendisine 
hizmet ederken, fedakârane bir surette hizmet 
ederken uzuvlarını kaybetmiş olan bu malûl 
zümreye, mağdur ve mazlum zümreye yar
dım elini uzatmadığını, daha bir müddet için 
de bu imkândan mahrum bulunduğu ve mah
rum kalacağını söylediler. Emekli Sandığı 
ise, hepinizin bildiği veçhile; eğer gerekli bü
yük 'tedbirler alınmazsa; 1970 - 1980 senesi 
içinde hali acze düşecek durumdadır. Bir 
iflâs tehlikesiyle ve iştirakçilerine karşı suçlu 
ve borçlu olma durumiyle karşı karşıya bu
lunmaktadır. Emekli Sandığı bir şey yapamaz, 
Devlet, bütçesinden bir şey yapamaz. Biz, ko
misyon olarak bu durumda bulunduğumuz ve çok 
üzgün bulunduğumuz sırada, verilen bir önerge 
ile durum yüksek bilgilerinize arz edildi ve bi
zim komisyonumuzdan sonra Maliye, Bütçe ko
misyonlarına muhavvel olan bu dosyaların 3 
komisyondan terekkübedecek bir Geçici Karma 
Komisyonda görüşülmesi Yüksek Heyetiniz ta
rafından 40 ncı birleşimde karara raptedildi. 
Beş kişi Bütçe Komisyonundan, beş kişi Mali-



M. Meclisi B : di 
ye Komisyonundan, beş kişi de Millî Savunma 
Komisyonundan olmak üzere 15 kişilik bir Geçi
ci Karma Komisyon kuruldu ve bu Karma Ko
misyon vazifeye başladı. Bütün bu dosyaların 
hepsi orada toplandı. Yeniden Maliye Bakanlığı 
temsilcilerini dinledik, yeniden Emekli Sandığı 
temsilcilerini dinledik, yeniden malûllerin va
zife ve harb kısmından olanların temsilcilerini 
dinledik ve Karma Komisyon olarak da aynı 
çaresizliklerle, ıstıraplarla karşı karşıya kaldık. 

Muhterem arkadaşlarım, biz komisyon ola
rak müzakereler neticesinde harb malûllerinin 
vazife mâlûlleriyle tıpatıp bir statü içinde birleş 
tirmelerini içtimai fayda bakımından muvafık 
mütalâa etmedik. Harbde vazife görürken uzuv
larını kaybetmiş, şehit olmuş kimse ile, yine de 
mukaddes bir vazife görmekte iken, sulhta va
zife görürken uzvunu kaybetmiş olan bir ma
lûlün ikisini de çok büyük ve muhterem vatan
daş kabul etmekle beraber harbde maluliyeti 
bir başka statü içinde mütalâanın içtimai ve 
millî faydayı daha geniş şekilde kapsadığı ka-
naatina vardık. Bundan dolayıdır ki, her ikisi
nin birleştirilmesini derpiş eden kanun teklif
lerini reddetmeye karar verdik. 

Tütün beyiyeleri üçte birlerinin vazife ma
lûllerine de verilmesini derpiş eden kanun tek
lifi karşısında da Geçici Komisyon olarak men
fi tavır takındık. Bu müesseseyi tetkik ettiği
miz zaman gördük ki, İstiklâl Savaşının hemen 
bitiminde tefrik etmeksizin, (çünkü o vakit va
zife malûlü, harb malûlü yoktu, herkes harb 
malûlü idi) vazife malûlü, harb malûlü diye tef
rik etmeksizin, Silâhlı Kuvvetlerin malûllerine 
müşterek kullanılmak üzere ve vâkıf karakter
li olmak üzere vücuda getirilmiş olan bu mües
sese, 166 sayılı Kanunla vücuda getirilmiş olan 
bu müessese 40 küsur seneden beri kullanılıyor 
ve muayyen bir tarihten beri de, harb mâlûlle
riyîe vazife malûlleri ayrıldığı için, sadece harb 
malûlleri tarafından kullanılmakta bulunuyor
du. Yani 1936 senesinde başlanmış, 1963 e ka
dar harb malûlleri bundan faydalanıyorlar. 

Yüksek Heyetinize, bu vesileden faydalana
rak, Hükümet tarafından veya içimizden heı 
hangi bir arkadaşımız tarafından şealize edil
mesinin zaruri olduğuna inandığımız bu müesse
se hakkında kısaca bilgi vermek zaruretini his- • 
sediyorum. 
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Bakınız tütün beyiyeleri üçtebirleri veya kı

saca tütün ikramiyesi dediğimiz müessese 1950 
den bu yana 12 sene içinde nasıl bir tereffü; 
mahreki çizmiştir? 1950 de dağıtılan paranın 
yekûnu 4 412 270; 1951 de 4 395 000; küsur-; 
lan okumuyorum. 1952 de 4 882 000; 1953 te 
5 142 000; 1954 te 4 954 000; daha sonraki se-ı 
nede 5 492 000; .sonra 10 950 000; sonra i 
12 185 000; sonra 17 milyon şu kadar bin; son
raki senede123 milyon şu kadar bin; 1960 sene
sinde 25 889 543; 1961 senesinde ise 27 846121 
lira 39 kuruştur. 

Bunlar harb malûllerine dağıtılmıştır. Niçin! 
bu yükselme oluyor? Çünkü harb malûlleri git-! 
tikçe azalıyor. Yaşlıları kaybediyoruz. Cemiyet! 
olarak, millet olarak, bize hür yaşamayı getir
miş olan bu fedakâr vatandaşlarımızı yavaş ya
vaş kaybettiğimiz için ve bir taraftan da tütün 
istihlâki, nüfus artımı nisbetinde arttığı için, ay
nı zamanda fiyatlar da arttığı için bu miktar 
böylece yükseliyor. Bugün birinci dereceden harb 
malûlünün bir tanesine buı sene 11 bin liralık ik
ramiye verilmiştir. 

Şimdi harb malûlleri, çok şükür 1950 senesin
de çıkan Emekli Sandığı Kanunundan faydalan 
narak büyük ölçüde tazminat almaktadırlar. Harb 
malûlleri vaktiyle, 40 küsur sene evvel, İstiklâl 
Savaşı sonundaki hükümetler ve meclisler tara* 
fmdan çıkarılan bu 166 sayılı Tütün İkramiyesi 
Kanunundan da faydalanarak hepsi kimseye muht-
tacolmadan, hem kendileri, hem de dulları, yetim*-
leri, kimseye muhtaçolmadan yaşama imkânıni 
bulmuşlardır. 

Gelelim vazife malûllerine. Vazife malûlleri 
551 sayılı Kanunla, vaktiyle onlar da bu statü 
içinde müşterek iken, 1925 ten itibaren, 1950 ye 
kadar müşterek iken, Emekli Sandığı Kanunu 
yapıldıktan sonra tefrik edilmişlerdir. Emekli 
Sandığı bir sigortadır. İştirakçilerine borçlu olan 
bir sigortadır. Buradan biz vazife malûllerine de 
para veremeyiz denildiği için tefrik edilmişlerdir 
ve o günden bugüne bu zümre gerçekten Devletin 
karşısında mazlum ve mağdur bir zümre olmuş
tur. Sivil sektörde Devlet hizmetinde vazife gö
rürken meselâ jeep devrilip kolunu, bacağım, 
gözünü kaybetmiş vatandaşlarımız da var. Amja 
% 95 i Silâhlı Kuvvetlerde olmak üzere hirtakııfa 
kolsuz, bacaksız generaller, göğüslerinde İstiklâl 
Madalyaları olduğu halde en ıstıraplı maddi ha
yat içinde bulunmaktadır. 
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Muhterem arkadaşlar; biz bu tütün beyiyeleri I 

üçtö birlerine vazife malûllerinin iştirakinin de 
doğru olmadığı kanaatine vardık? Kullanılmış bir 
hak, yıllarca kullanılmış bir hak; bunu 1962 de 
durduralım, bundan sonra vazife malûllerini de 
dâhil edelim. Her sene 4 - 5 - 10 bin lira yıllık 
gelir temin edilmesine alışmış, geçimini buna bağ- I 
lamış olan bu zümreyi birdenbire bu gelirlerden I 
mahrum ederek geriye döndürmek.. Bunu muva- I 
fıkı muadelet bulmadık, bunu haklı bulmadık. Bu- I 
nu, bü müessesenin hiç değilse 1950 senesinden I 
itibaren tek başına kullandığı bir vakfı kabul et- I 
tik. Bu kanunu da Geçici Karma Komisyonunuz I 
olarak bu mucip sebeple reddettik. Bu mazlum ve I 
mağdur zümreye, % 95 i Türk Silâhlı Kuvvetleri- I 
ne mensubolan bir zümreye bu Meclisin, bu Hü- I 
kümetin yardım elini uzatması mecburiydi. Hal- I 
buki Maliye temsilcileri paramız yok, diyordu. I 
Emekli Sandığı paramız yok, diyordu. Size niya- I 
beten vazife görmekte olan bu komisyon ne yapa- I 
çaktı? Üstelik bir de partiler ve, gruplar olara!: I 
bir protokol imza etmiştik. Bu Protokolda bizi I 
gider artırıcı teklif yapmaktan menediyordu. Bu I 
ahlâki mecburiyet zinciri ile bağlı idik. Ne yapa- I 
bilirdik? Komisyonunuz hepsini reddederek ça- I 
resizlik içinde huzurunuza çıkmaktan ire, harb I 
malûllerine verilen tütün beyiyeleri üçte birlerin- I 
de olduğu gibi, o tabiatta ve o karakterde, vakıf I 
karakterinde bir müessese, bütçe dışı bir müesse- I 
se, bir yardım müessesesi aramak ihtiyacını his- I 
setti. Ve Ferda Güley olarak değil, beşi Bütçe Ko- I 
misyonundan, beşi Maliye Komisyonundan, beş' I 
Millî Savunma Komisyonundan olan 15 kişilik I 
heyet halinde bunu bulduk. Altında sadece benim I 
imzam olan bu teklifi yapmaya karar verdik, ko- I 
misyonlar İçtüzük gereğince, kanun teklif ede- I 
mezler. Milletvekilleri edebilir. İşte bu zorunluk I 
la bu teklifin altına sadece bu Geçici Komisyo I 
ııun Başkanı olduğum için bendeniz imzamı attım I 

Bugün huzurunuzda bulunan, yalnız bilgile- I 
rinize değil, aynı zamanda cömertliklerinize, vie I 
danlarıniza da hitabetmekte olan bu naçiz kanun I 
teklifi,.aslında benim değil, 15 kişilik Geçici Kar- I 
ma Komisyonundur. I 

Muhterem arkadaşlarım, bizim reddettiğimiz I 
bü dosyalar Meclise geldi. Biz bu teklifleri redde- I 
derken esbabı mucibemizde bundan da bahsettik. I 
Esbabı mucibemizde, §u şu şu. sebepleri e redde- I 
diyoruz; fakat Futbolda Bahsi Muştefek Kanu- I 
nunun sağladığı gelirlerden bünlârâ tazminat ve- | 
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receğiz, bunlara mâkul bir pay ayıracağız, bu dü
zünce ile bunları reddettik, dedik. Bu dosyalar 
ı"üksek Huzurunuza geldi; 59 ncu Birleşimde bu
jilerinize arz edildi, raporlar okundu, söz istiyen 
var mı, yok mu, denildi, hiç kimse söz istemediği 
çin bizim reddettiğimiz o tasarıları Komisyonu

muzun kararlarına uyarak ve inanarak Yüksek 
Heyetiniz de reddettiniz. Ve bir bakıma bugün 
huzurunuzda bulunan bu kanun teklifine ahlâkan 
ve fikren angaje oldunuz. («Ne demek» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayın efendim. 
FERDA GÜLEY (Devamla) — Şimdi muh

terem arkadaşlarım, 7258 sayılı Kanunun 3 ncü 
'naddcsinin değiştirilmesini istiyoruz. 3 ncü mad-
leyi bilgilerinize arz ediyorum: 

«Madde 3. — Müşterek bahisten elde edilecek 
hâsılattan zaruri masraflar çıktıktan sonra baki
renin ne miktarının kazanan bilet sahiplerine, ne 
miktarının Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 
aidolacağı, bir nizamname ile tesbit olunur.» 

Biz bu 3 ncü maddeyi değiştirdik. Paycılarm 
arasına bir paycı daha koymuş olduk. Maddenin 
atıfta bulunduğu bu nizamnamenin ait maddesi
ni okuyorum. «Müşterek bahislerden elde edile
cek hâsılattan, zaruri masraflar çıktıktan sonra 
lalanın yüzde 60 ı kazanan bilet sahiplerine ve 
bakiye yüzde 40 ı da Umum Müdürlüğe aitir.» 
Nizamname buna iki paycı gösteriyor. Birisi 
Umum Müdürlük, diğeri de kazanan bilet sahip
leri... Yüzde 60 ı•kazanan' bilet sahiplerine veri
lecek, yüzde 40 ı da Umum Müdürlüğe kalacak. 
Bundan sonraki, konuşmalarımızın mesnedini teş-
'ıiİ edeceği için bu hususu bilgilerinize arz etme
ye nieöburum. Çünkü, şimdiye kadar burada ko
nuşan arkadaşlarımız, bu meselelerin ve bu kanu
nun hiçbir maddesini bilmeden, hiçbir maddesini 
tetkik etmeden konuşmuşlardır. Ve sadece Spor -
Totonun memleket sathında sağladığı birtakım 
tesislere kıyılmamasi gerekçesiyle konuştukları
nı müşahede etti'm. 

Muhterem arkadaşlarım, bilâhara Kurucu Mec
lis zamanında Yüksek öğretim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu diye bir kuram kuran 359 sayılı 
Kanun çıktı. Bu 351 sayılı Kanunun ge
lirlerini tanzim eden 28 nci maddesinin (O) 
fıkrası ile ilk defa Spor -• Toto Müessesesine 
Meclis olarak ve Hükümet olarak el uzatıldı, gi
rildi ve % 10 paycı olarak, üçüncü paycı olarak 
vüksek tahsil yapan gençlerimiz dâhil edildi. 
Şu halde biz, bu teklifimizle 7258 sayılı Kanunun 
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hedefini değiştiriyor, 7258 sayılı Kanunun bakir-
liğine el uzatıyor durumda değiliz. Bu kanunun 
maddesinde değişiklik, o zaruret ile, o dçtimai 
zaruretle, bugün hâlâ aynı kuvvetle inandığım 
bir gerçeğin karşılığı olarak 351 sayılı Kanunla 
yapılmıştır. 

Sayın Devlet Bakanı meslektaşım, emekli 
general Necmi ökten geçen Birleşimde konuştu
lar ve haklı olarak; başında bulundukları mü
esseseye el uzatılmamasını, onun hedeflerinin 
muhafaza edilmesini müdafaa ettiler. Haklı ola
rak diyorum, elbette Devlet Bakanı olarak böy
le yapmaları, böyle konuşmaları lâzım idi. An
cak koridorlarda mebuslar arasında dolaşarak 
kulis yapmalarını doğru bulmadım. Buradaki 
konuşmalariyle yetinmeliydiler. Bir emekli as
ker olarak, % 95 göğüslerinde İstiklâl Madal
yası sallanan kolsuz, bacaksız, gözsüz harb ma
lûllerine verilmek için... (Gürültüler) 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Kim istemi
yor, mahallere yardım etmeyi... 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan rica ederim, mü
dahale buyurmayın, biraz sonra zatıâlinize söz 
vereceğim. Siz de çıkar cevap verirsiniz. 

FERDA GÜLEY (Devamla) .—= Bir müddet 
susacağım, sonra cevabını veririm, 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan 
arkadaşımız geçen Birleşimde yazılı beyanlarını 
okudular. Aslında bu beyanat tabedilerek bütün 
milletvekili arkadaşlarımıza dağıtılmış bulunu
yordu, yani bizlere dağıtılan beyanatı okudular. 
Bu beyanatın bir kısmını, bir noktasını okuya 
cağım : «... 7258 sayılı Kanunun T. B. M. Mecli-

.. sindeki müzakeresi sırasında, işbu yeni kanun 
teklifinin sahibi sayın Ferda Güley'in konuşma
sı da bu hususu teyicleder mahiyettedir.» Yani, 
7258 sayılı Spor - Toto Kanunu 11 nci devrede 
.Konuşulurken, ben konuşmuşum. Bakan gerek
çe olarak, kendi mütalâalarına gerekçe olarak 
benim konuşmamın şu kısmını alıyor. Şimdi arz 
edeceğim. Ben demişim ki, «Arkadaşlar, bü ka
nun farkında olmadan, adetâ sporla alâkalı bü
tün vatandaşlara, sporun inkişâfı için muhtaç ve 
zaruri olan spor saha ve malzemelerinin mevcut 
hale gelmesini, sporu muayyen beden kabiliye
tine sahip şahısların hünerbazlıkları olmaktan 
çıkarıp, bütün milletin malı yapmak imkânını, 
Devlet Hazinesine külfet tahmil etmeksizin spor
severlerdi sırtından temin etmeyi vücuda geti-
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ren, cidden enteresan, bakıldığı zaman insant 
endişeye düşüren, tehlikeli bir iş zehabına düşü
ren; fakat mantık ve muhakeme ile tetkik edi
lince ve anlıyanları, bilenleri dinleyince iyi ol
duğu anlaşılan bir hüviyettedir.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu Mecliste hiçbir 
milletvekili arkadaşımız, 11 nci devrede vazife 
görmüş ve şimdi bu Mecliste bulunan hiçbir mil
letvekili arkadaşımız 7258 sayılı Kanunun.mü
zakeresinde tek müspet, yani koruyucu, kanu
nun çıkmasını isteyici istikamette söz söyledi
ğini iddia edemez. Yalnız bendeniz, işte şu vesl-i 
kayla da sabittir ki, uzun bir konuşma yapmı-
şımdır ve o kanunun çıkması için mücadele et
mişimdir. O vakit ki iktidar partisinin mühim bir 
kısmı, bunun kumar olduğuna kaani idi. O va
kit ki muhalefet partilerinin hepsi kumar oldu
ğuna kaani idiler ve külliyen bu kanunun red
dini istiyorlardı. Ben de kumar olduğunu zanne
derek, reddini istiyen bir konuşma yapayım di
ye tetkik etmiştim. Tetkik edince bunun bizim 
ınuhtacolduğumuz iyi bir müessese olduğunu, 
Batılıların da uzun senelerden beri kullandıkları 
bir müessese olduğunu, komşumuz Bulgaristan'
ın bu yoldan elde ettiği milyonlarla bütün Bul
garistan'ı eğitimden geçirmek imkânını buldu
ğunu görmüşümdür ve gelip o gün bütün grupun 
aleyhte konuşurken, iktidar partisinin mühim 
bir kısmı da aleyhte konuşurken, çıkmışımdır, o 
g'ünkü Maarif Vekilini desteklemişimdir, dilim 
döndüğünce, gücüm yetiğince mücadele etmişim
dir ve bu kanunun çıkmasında naçizane hizme
tim olmuştur. 

Şimdi, 7258 sayılı Kanunun hedeflerini de-> 
ğiştirmek durumu ortaya çıkıyor. Bunu herkes 
yapsa bile, ben yapamıyacak durumdayım. Doğ
rudur... Çünkü, bu kanunu 4 sene evvel, 5 sene 
evvel çıkarken, bugünkü para getiren durumu, 
spor severlerin zevkleri dolayısiyle elde edilen 
paralarla memlekette spor tesisleri yapmak im
kânını veren bu günleri, o günden görenler ara
sına katılmışımdır; sporun hiçbir şubesinde ve 
dalında en ufak bir kabiliyetim ve tecrübem ol
mamasına rağmen... O halde ben, bu kanuna böy
lece müdahale etmişsem, bir zümrenin bu gelir
lerden faydalanmasını istemişsem, beni bu mü
essesenin hedeflerine karşı anlayışsızlıkla, hür
metkar olmamakla itham etmenin doğru olma
dığı açıktır. 
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Muhterem arkadaşlarım, daha evvelki Birle

şimde Maliye Bakanı arkadaşımız - burada yok
lar şimdi, kendilerine serzenişte bulunacağım -
çıkıp meselâ şunu diyebilirlerdi : Ait Bakan bu
gün burada bulunmuyor, Hükümetten yalnız 
ben varım, benim de saham dışındadır, bu kanun 
teklifinin ait Bakanın bulunduğu bir birleşimde 
görüşülmesini zaruri buluyorum. Ve doğrudur 
da. Fakat «Bu kanunun hedeflerini değiştiren 
bir tekliftir. Bu teklifin alâkalı Bakan hazır ol
madan görüşülmemesi lâzımdır.» dediler. Peki; 
Karma Komisyonda bulunan Maliye Bakanlığı 
temsilcileri, kimi temsil ediyorlardı? Maliye Ba
kanlığını temsil eden ve kaynakların kuru ol
duğu, ancak bu kaynaktan faydalanmanın doğ
ru olacağı müzakere edilirken; evet doğrudur, 
biz de iltihak ediyoruz diyen muhterem Maliye 
temsilcileri o Bakanlığı temsil etmiyorlar mıydı ? 
O Bakanlığı temsil ediyorlardı. 

Muhterem arkadaşlarım, size, taciz etmezsem, 
Spor - Totonun bu çarkın ilk işlediği andan 
itibaren, 23 haftalık pozisyonunu arz edece
ğim : Yalnız bir tanesini parçalariyle söyliye-
ceğim; geriye kalan diğer haftaların neticele
rini ısöyliyeceğim. 

Birinci hafta hasılat : 1 620 208 lira. 
Masraf : .104 582 lira 15 kuruş. 
Komisyon : 158 618 lira 34 kuruş. 
Kulüpler : 79 000 lira. 
Umum Müdürlük hissesi : 511 203 lira. 
İkramiye : 690 124 lira 6 kuruş. 
Yurtlar hissesi : 76 680,45 lira. 

Şimdi 'birinci haftadan itibaren bu böyle 
çoğala çjoğala çoğalagelmiş, 23 ncü haftanın 
sonunda hasılat yekûnu 61 743 834 lira, Mas
raf : 2 472 741,50 lira, Komisyon: 6 044 621,38 
lira, Kulüpler : 1 713 000 lira, Umum Müdür
lük hissesi : 20 605 bin küsur lira, İkramiye : 
27 817 274 lira, Yurtlar hissesi : 3 090 808 
lira. 

Şimdi, 36 ncı haftadayız. Ben bunu 23 ncü 
hafta zamanında hazırlamıştım, aradan za
man geçti. Şimdi sezon bitti, 36 haftanın so
nu itibariyle vaziyeti arz ediyorum : 

Hasılat: 285 093 632 lira, Masraf: 11 823 061 
lira, Komüşyon: 27 318 941 lira, Kulüpler 
hissesi : 5 267 500 lira, Umum Müdürlük his
sesi : 96 270,051 lira, İkramiye : 134 613 205 
lira, Yurtlar hissesi : 9 790 436 lira. 
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Muhterem arkadaşlarım, Bakanın yazılı be

yanatının dağıtılan matbu yazının, 5 nci mad
desini okuyorum : «Ankara Belediye Encümeni 
9.3.1961 tarih ve 2121 sayılı Kararı ile müş
terek bahisten elde edilecek gayrisâfi hasılatın 
yüzde 35 inin Eğlence Eesmi .olarak alınmasına 
karar vermiştir.» Belediye gelirlerini artırma 
Kanununun filân maddesi gereğince encümen 
toplanmış ve bu karan almış. Külliyen hukuk 
dışı. Bundan dolayı da Umum Müdürlük derhal 
Danıştayda dâva ikame etmiş, iki seneden beri 
dâva orada rüyet edilmektedir. 

Bunun kabul edilip de, kanunun' ve atıf 
yaptığı nizamnamenin 31 nci maddesinin sara
hatine rağmen, belediyenin böyle bir rüsum 
almasına katiyen imkân yok. Binaenaleyh bu 
5 nci maddede zikredilen tehlike varit değil. 
Şimdi paycı olarak kim var? 

1. Kanunun tâyin ettiği paycılar. Kim 
onlar? Oynıyan spor sevenler; % 60. Sonra 
% 40 spor tesisleri yapmakla vazifeli olan ve 
3530 sayılı Kanun gereğince bu vazife kendisi
ne verilmiş olan Beden Terbiyesi. Size oku
duğum cetvelde bunlarla yetinilmemiş. Bir de 
Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu. 
Paycılar bunlar. 

Şimdi okuduğum cetvelde bir başka paycı-
ının adı geçiyor, dikkat buyurmuşsunuzdur, di
yor ki; futbol takımları hissesi 36 ncı hafta so
nunda bunlara da 5 267 500 lira veriliyor. 

ıŞimdi Bakana sıormak isterim, bu futbol 
klüpleri kanunun hangi maddesinden faydala
nılarak paycılar arasına dâhil edilmiş ve bu 
5 267 500 lira kulüplere dağıtılmıştır? Bunu 
nereden ve nasıl vermişlerdir? (Onlar, «Oyunun 
aktörleri» sesleri) Evet, tiyatronun aktörüdür, 
ama muhterem arkadaşlar, vazıı kanun bunu 
nizamnameye vermiş. Nizamname, bilirsiniz, 
Danıştaydan geçip tasdik muamelesi gören Ana
yasa müessesesidir. Nizamname de bunun yüz
de 60 mı şuna, yüzde 40 mı buna demiş. Nasıl 
olur da kulüpler, adlarının bu oyunlarda kul
lanıldığı ve Batıda da buna benzer örnek oldu
ğu gerekçesiyle bu paycılar arasına girebilir
ler? Ne imiş; 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununun filân maddesi Merkez İstişare Heyeti
ne, bu cins kararlar almak hakkı tanımış... Evet 
tanır, kulüplere isimlerinin karşılığı olarak, Be
den Terbiyesi para verebilir, doğrudur, Mer
kez îs.ti§are Heyeti bunu yapabilir. Fakat, bu 
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parayı nereden verebilir? Umumi hâsılattan 
masrafları çıkacak, komüsyon çıkacak, ondan 
sonra geriye kalandan 351 sayılı Kanuna göre 
% 10 verilecek, o çıkacak; ondan sonra % 40 
kendisine verilecek. Bu % 40 dan kulüplere 
hisse verilebilir. Kendisine tefrik edilmiş % 40 
in istediği kadarını kulüplere verebilir. Fakat 
umumi hâsıladan nasıl verebilir? işte 36 hafta
dır, benim görüşüme göre, kanun dışı, tama
men kanun dışı olarak kulüplere beş milyon 
267 bin küsur lira Umum Müdürlük tarafından 
verilmiştir. 

Vazife malûllerine para verelim. «Yok vere
mem.» Hayır, ben size diyorum ki, Sayın Ge
neral, işte 5 milyon 267 bin lira burada hazır 
Bunu kanun dışı verdiniz, bir defa bunu verin, 
buradan bağlıyalım. 

"Muhterem arkadaşlarım; sizi çok taciz et
tim, huzurunuzdan ayrılacağım. Biz bu kanu
nu - özet olarak arz ediyorum - vakıf vasıflı 

.(gördüğümüz için, bu mağdur zümreyi paycı 
olarak münasip gördük. Yüksek Heyetiniz bu 
görüşümüze şitirak etmediği takdirde şüphesiz 
.teklifimiz reddedilecektir. Arz ettiğim gibi bu 
para gittikçe yükseliyor. Nüfusumuzun artma
sı, spor sabalarımızın çoğalması nisbetinde 
spor zevkinin artması, takımların çoğalması gi
bi çeşitli sebeplerle bu para yükseliyor. Buna 
mukabil vazife malûlleri harp malûlleri gibi 
değil, gittikçe azalmıyor, bunlar da gittikçe 
çoğalıyor. Sulh zamanında olduğu için onlar da 
çoğalıyor. Dolayısiyle ikisi de yükselen, ikisi 
de çoğalan birer müessese halindedirler. Eğer 
lütfeder de vazife malûllerimize bir pay ayrıl
masını muvafık görürseniz,, komisyonumuzun 
bu görüşüne iştirak ederseniz, altında benim 
imzam olan aslında Komisyonumuza ait olan 
bu teklifi ret buyurmazsanız, vazife malûlleri 
bundan bir nisbet dâhilinde faydalanacaklar
dır. Bir nisbet dâhilinde diyorum; çünkü biz 
teklifimizde ne kadar verilmesi lâzımgeldiğini 
Hükümete bıraktık, nizamnameye bıraktık. Hü
kümet bunu bulsun, Hükümet bunu kararlaş-
tırsın, dedik. % 10 veya % 15 demedik. îki 
muhalif arkadaşımız vardır. Teklif iki birleşim 
evvel okundu. Onlar aslında muhalif değildir
ler. Birisi % 15 verilsin diyor. Birisi de, veri
lenler şöyle dağıtılsın, diyor. Aslına komisyon
da muhalif olan bir tek arkadaşımız vardır. Di-
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ğerlerinin 14 ü de bu teklif üzerinde mutabık
tırlar. 

Şimdiki Bütçe Komisyonu Başkanı, Geçici 
Komisyonun âzası idi. % 15 verilsin demiştir. 
Biz teklifimizi yaparken, belki Hükümet plân 
dolayısiyle, mecburiyetler dolayısiyle yüzde 15 
veremez, bunu mâkul bir şekilde kendisi tan
zim etsin, dedik ve bunu Hükümete bıraktık. 
Teklifimizi de böyle hazırlamış bulunuyoruz. 

Huzurunuzdan ayrılırken uzun uzun izahat
ta bulunarak sizi rahatsız ettiğim için özür di
ler ve çok büyük bir ıstıraba geçici olarak mer
hem getirmekte olan naçiz teklifimin müspet 
oylarınıza mazhar olmasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Erdoğan, buyu
run. 

HASAN ERDOÖAN (Kars) — Sayın hati
bin son cümlesi ile sözlerime bağlıyacağım: De
mek ki, kanun tekliflerini büyük bir dâvaya 
geçici mertham olarak kabul ediyorlar. Geçici 
merhemler esaslı dâvaları halletmez. Kanun 
teklifini yapan muhterem arkadaşlarımız, ha
kikaten bu kürsüden vazife malûllerinin dâva
larını izaha çalışan arkadaşlarım bunlara (jlaha 
ciddî hal çareleri bulurlarsa, o zaman merhem 
yerine dâvaya neşter vururlar ve Meclisteki 
bâzı kanunlar da, aynı şekilde ciddî olan dâva
lar da bu şekilde dejenere edilmiş olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Mecliste ben 
kaaniim ki, hiçbir kimse, hiçbir milletvekili, 
benden evvel konuşan sayın iki hatip gibi, va
zife malûllerine yardım yapılmamasına taraftar 
değildir. 

Ancak, hitabetlerinin kuvvetlendirmek için 
vazife malûllerini bir nevi, hakikaten şimdiye 
kadar hiç yardım yapılmamış, göğüslerinde 
istiklâl Madalyası taşıyan ve sokaklarda elini 
şuna buna açan insanlar gibi göstermeleri de 
bizatihi bu vazife malûllerine hürmetsizlik olur. 

Muhterem arkadaşlar; Ferda Güley arkada
şımız güzelce izah buyurdular. Fakat her ne
dense yapmış oldukları bâzı kanun teklifleriyle 
ana dâvayı halledememişler. Diyorlar ki, git
tikçe harb malûlleri eksiliyor. Bu sene yalnız 
bir harb malûlüne verilen ikramiye 11 bin lira. 
Vazife malûlleri artıyor. Onlar noksan alıyor
lar, gayet kolay, bunu birleştirmek mümkün; 
Meclisi Âlinin elinde. Eğer şimdiye kadar ola-
mamışsa, bu kanunu müdafaa eden arkadaşla-
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rim demek ki, lâyıkı veçhile müdafaa edememiş, 
dâvalarını lâyıkı veçhile savunamamışlardır. 
Hazır yerlerden, hazır meblâğlardan bâzı kolay 
işlere girmek taraftarları. 

Şimdi arkadaşlar, bir kanun yapılmış, ma
lûm. % 40 mı Beden Terbiyesi alacak ve mem
lekette spor tesisleri kuracak. Bugün spor te
sisleri tam mânasiyle yapılmış, bitmiş de bu pa
ralar artıyor mu! Bir plân kabul ettik. Beş se
nelik plânda Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünce neler yapılacağı derpiş edilmiş ve bunun 
karşılığı olarak, Plân Komisyonu, biraz evvel 
Ferda Güley'in izah ettiği geliri, bir nevi kabul 
etmiştir. Şimdi bunu alacaksınız, vazife malûl
lerine vereceksiniz. Güzel. Vazife malûlleri han
gi müesseselerde malûl olmuşlarsa kendi statü
lerinde lâzımgelen değişikliği yaparak bunları 
halletmek mümkündür. Bu bir nevi hayat sigor
tasıdır. Eğer bu sigorta kâfi gelmiyorsa, Millî 
Müdafaa Vekâletine ait maaşlı elemanın veya 
maaşsız erlerin gelirleri kâfi değilş/\ bunları 
halletmek mümkün. Diğer sivil teşekküllerde, 
iktisadi Devlet Teşekkülleri v. s. Sivil teşek
küllerde bu bir nevi sigorta müessesesidir. Bun
ları yine^ halletmek mümkündür. Fakat, bugün, 
hazır bir paradır, nasıl olsa bu Beden Terbiye
sinde bu sene birikti, gelecek sene de birikecek 
zannedilerek, buradan muayyen bir hissenin 
muvakkat bir zaman için ayrılması hatalı olur. 

Bir kanun kendi statüsünde, kendi gerekçesi 
ile mütalâa edilmek gerekir. Millet Meclisleri
nin, kanun yapanların peşinen kabul etmeleri 
lâzımgelen husus budur. Eğer bu memleketin' 
spor tesisleri tamamen bitmiş, her vilâyeti bir 
spor sitesine kavuşmuş, denizlerimizde temaşa 
ve ticaretten başka spor için de tesisler kurul
muş ise, dağlarımızda memleketin sıhhati için 
bütün tesisleri kurmuşsak, bir milyon nüfuslu 
şehirlerimizde beşbin insanın spor yapabileceği 
bir müesseseyi kurmuşsak, ben arkadaşlarıma 
hak veririm. 

Hakikaten acıdır arkadaşlar. Bugün hiçbir 
kimse bir harb malûlünün, bir vazife malûlü
nün şuna buna muhtacolmasmı istemez. Eğer 
30 senedir biz bunu halledememişsek, millet için 
ve bizim için çok acıdır. 

Arkadaşlarım, ben bugün Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğünün eline geçen bu paranın, 
müstakbel nesillerin sıhhati ve bu milletin sah-
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hatli nesil yetiştirmesi için yapacağı hamlelere 
kâfi geleceğine kaani değilim. 

Bakınız arz edeyim; Beden Terbiyesi vazife 
malûllerine neler yapabilir; dünyada örnekleri 
olduğu gibi neler yapabilir? Vazife malûlleri 
Beden Terbiyesinden neler istiyebilir?... Beden 
Terbiyesi dinlenme evleri yapar. Dinlenmek de 
bir spordur. Milletin çalıştığı gibi dinlenmeye 
de ihtiyacı vardır. Dinlenme evleri yapar. Va
zife malûlleri bunlardan bedava istifade eder
ler. Dağ evlerinde, sıcak su tesislerinde, kaplı-
calı yerlerde Beden Terbiyesinin kuracağı kür 
yerlerinde harb malûlleri, vazife malûlleri 
bedava istirahat eder, bedava tedavi edilir. 
Dünyada böyledir. ıSpor tesislerinden vazife 
malûlleri bedava istifade eder. Onların rahat 
girebileceği şekilde imkânlar hazırlanır, onla
ra yerler ayrılır, onlar onore edilir, tatmin edi
lir, onlar, muayyen bir zaman için sporla dahî 
meşgul olma imkânlarını bulurlar. 

Bugün % 40 ı Beden Terbiyesinin olan bah
si müşterek parasının senede Beden Terbiyesine 
kalanı aşağı yukarı 30-40 milyon liradır. Sayın 
Asım Eren arkadaşım, 200 milyon lirasını ve
rirlerse ne çıkar dedi. Zaten beş senede bu ka
dar para ellerine geçecek mi ki, bunu da diğer 
tarafa versinler? Bu 'bakımdan bir iş yapmak 
isterken, bir hayır işlemek isterken diğer bir 
müesseseyi yıkmıyalım. Henüz emekleme saf
hasındadır. 

Arkadaşlar, spor yalnız 19 Mayısta atlet, 
kısa pantalon giymiş insanları meydanlarda 
teşhir etmek değildir. Spor yalnız izci elbisesi 
giydirilip beline matara takmak değildir. 3 
s?ün evvel gazetelerde gördüm; bir memleketin 
Reisicumhuru yürüyüş müsabakasına iştirak 
etmiş, bir saat 50 dakika yürümüş. Bu, küçük
ten oluyor, çekirdekten oluyor. îşte artık ar
tistik ve akroTbaitik hale gelmiş bir futbol gös
terilerinden başka bu memlekette hangi spor 
'gösterileri var?.., ıSorarım, fotugün kaç kişi fut-
buldan başka bir sporla meşgul oluyor? Han
ginizin çocuğu veya hanginiz sporla meşgul 
oluyorsunuz? Olamaz arkadaşlar, yoktur. 25 
senedir Ankara'da yapılan müessese bir .19 Ma
yıs (Stadyumu, bir de onun yanında kurulmuş 
Paraşüt kulesi. 25 kuruş verirseniz paraşütle 
atlarsınız; spor bu Türkiye'de. Bütün mektep
ler perişan, çoeuklar sokaklarda, sinema kapı-
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larında. Mektepli kızların ve. delikanlıların 
konuşmalarına da şahidolabilirsiniz: «Canım 
bugün derse girmiyeMm, öbüründe şunu yapa
lım...» Filân. Ama onları gönderecek başka mü
esseselerimiz yoktur. IBir Mülkiyenin küçük bir 
sahası,, Kolejin küçük bir basket sahasından 
başka* Iragün Ankara'da hiç kimsenin istifade 
edeceği ftir spor. müessesesi yoktur. Çocukları
mız, sokaktadırlar, muhterem arkadaşlarım. 
Sokaklarda, oynarlar, sokaklarda ezilirler ve ta
ze ciğerleri bütün tozlu topraklı havayı içeri
sine alır. 

Şimdi bu, vatandaşların,, «kazanacağım, ka
zanacağım» diye .yatırdığı- para ile gelir temin 
edilen, bir nevi kumardır. Batı memleketleri bu
nun usulünü, kendinden kendi tesislerini yap
mak imkâniyle bulmuşlar. Eğer kanunda spor 
yapan sporcuların,, kulüplerin bundan istifade 
etmek imkânı yoksa; bu noksansa, bunu Beden 
Terbiyesi kanunsuz olarak veriyorsa, kanunda 
bw tadilâtr yrtpmaik lâzımdır; Tasavvur edin ki, 
Mr M ! p menlekctân Hararasine milyonlar ka
zandırıyor ; sw <ma Mr sey vermryorsurraz. Gü
reş- ımllf sporumuz* dfedrfc Besten Terbiyesi Al-
rnamyafö» amelelik* eden sporctrlarî. Mr araya 
föpiryaMferefr için ş ia rd ı r formüller arıyor, 
İMlfeKgryıar. Neden? Çünkü parası yok. (Beden 
TerMyest 'sporcuların prafesyooiBİlibCen kurtul-
raaîarmr ve* amatör bir rtdfta kalmalaranr isti
yor. Amatör oi'aü&k kalan. sporcular ise para 
kazanamıyorlar ve 'baştor mBralefeetlere- gidiyor
lar: Ben, saym. arkadaşlarıma eoraanm;. Gazi. 

-Osman! Paşa devrinden, Sakarya Harbinden 
ssnra Î950; yıîaıa ferc&er Mzi dünyaya: tanıtan 
insanlar Londra olimpiyatlarına, iştirak eden: 5 
mİidStfrazi 'güreşçi değil raiydi? Bugün ne? du-
rumdayızl Güre$ minderlerini dezenfekte etmek 
i§jı^„gjbf€fçiler mikmp. alıyorlarmış, Beden Ter-
b^eai bâat imkânlar aramakla meşgul. 

Arkadaşlarım; ben, vazife malûllerine yar-
âsm ya^ıimaaHia, taraftarım» Fakat bugün bir 
EÛâh kakwl etmişiz. ;. bu plânda spor tesislerinin 
her -vilâyette ne şekilde yapılacağı programa 
bağlanmış, parasına. ıgöre tahakkuk safhasına 
-flpnaak üzere* Her vilâyet kendi çapına, kendi 
imkânlarına, «pare handan, istifade, edecektir. 

(Bugün, arkadaşlarımırm kanunlarının bu 
'birinci.. maddesini kabul ettiğiniz, takdirde her 
vilâyet kendisine, düşen muayyen bir hisseyi 
ka-ybeimek maûburyetinde- kalacaktır. 
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Fakat, arkadaşlarımın vazife malûllerine tâ-

j yin edecekleri imkânlar yine kanunlarla tâyin 
i edilebilir.. Eğer bugün bir harb malûlü senede 

11 bin Tira ikramiye alacak duruma geliyor da, 
bir vazife malûlünün eline bir şey geçmiyorsa, 
bu 11 bin lirayı ikiye bölmek mümkündür, 
başka imkânlar bulmak (mümkündür. Türkiye'-

j de gariptir; dernekler başına ıgeçen fertlere g#-
re 'büyük kazançlar temin ediyor veya etmiyor. 

j Dünyanın birçok yerlerinde bu nevi işleri dinî 
müess&eseler yapmaktadır. Hayır müesseseleri, 

J fître, zekât müesseseleri gibi. Eğer bunlar ol-
j mamışsa biraz da bunu, 'bu işin başında olanlara 
i hamletmek lâzımdır. 
I ö 'halde, hir müesseseyi yapmak isterken di-
ı ger müesseseyi yıkmıyalım. -
I Ben vaktinizi fazla almak istemiyorum. 
I Muhterem arkadaşlarımız da Tnzim kanun tek

lifimiz reddedildi, diye bir üzüntü duymasınlar. 
Hiçbir zaman vazife malûllerinin yüksek Mec
lis tarafından düşünülmemesi gibi bir keyfiyet 
mevzuubahis değildir. Bu ayrıca halledilebilir. 
Lütfen kanun statüsü içinde muhafaza edilsin. 

' Bu bakımdan bu maddenin reddini istirham 
ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. 
Ancak 6 arkadaşımız konuşmadığı için söz sı
rası ISaym Hilmi Aydınçer'indir. Buyurun. 

HÎLMÎ ATDINÇER (Aydın) — Muhterem 
I arkadaşlarım, 'geçim durumları çok feci olan 

vazife malûlleri vatandaşlarımızın durumları
nın bu kanun dolayısiyîe ele alınması şayanı 
memmııriyettir.-

Mtthterem arkadaşlarım, benden evvel ko
nuşan sayın arkadaşımız- muhakkak ki sporcu 

I bir insandır; fakat, en azından ben de onun 
kadar sportmemmdir. Çünkü ben bir asker 
mjlTetvekilîyİm. G arkadaşıma ve sporu seven 
arkadaşlarıma hitabediyorum. Stadyumda ma
çı tatlı tatlı heyecanla seyrederken iki gözü
nü, iki kolunu, bacağını kaybetmiş, dört yüz li
ra gibi bu zamanda, hiçbir kıymet- ifade etmi-
yen bir parayla 'geçinme ıstırabı içinde olan o 
arkadaşlarımızın derdini düşünüyor muyuz? 

(Muhterem arkadaşlarım, yine benden evvel 
konuşan muhterem arkadaşım, bir müesseseyi, 
yeni vücut bulmuş, bir müesseseyi yıkmıyalım, 
dediler.. Gelen kanun tasarısının hedefi müesse
seyi yıkmak değil, fau müessese sayesinde din-

I miyen bir yaraya merhem vurmak; bir ıstıra-
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bina son vermektir, arkadaşlar. Devletin mev
cudiyeti, müesseselerin mevcudiyeti; vatandaş
ların refahı içindir; vatandaş, Devlet ve mü
essese iein değildir, arkadaşlar. 

ıMuhterem arkadaşlarımı, Deniz 'Kuvvetleri
nin denizaltı birliklerinde, Hava Kuvvetlerinin 
.jetlerinde vazife malûlü olan arkadaşlarımız 
hart» malûlü kabul edilmektedirler. Farzımuhal 
bir jet veva denizaltı içerisinde, bunlara mü
masil 'tehlikeli bir vasıta içerisinde vazife al
mış bir kara subavı veva astsubayı kabul ede
lim. IBir kaza vukuunda hava ve deniz subayı 
harb malûlü >olarak ikramiye alırken, avnı va
zifeyi gören bir kara subayını maluliyeti ile 
•haşhaşa bırakmak mantıka ve vicdana uymaz 
arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, kazanın, havası, 
denizi ve karası yoktur. Nasıl ölümün birinci 
mevkii yoksa, ölüm ölümse, kaza da kazadır. 
ÎBir cinin freni patlar veva hidrolik freni pat
lar cip devrilir, kaza olur.- Bir tank devrilir 
insan altında kalır. (Bunlar hep görünmez kaza
lardır. 

•Muhterem arkadaşlarım, harb malûllerine 
verilen tazminatı biran için ele alalım. Bu taz
minat, o sah^nharbde bnlvnmap-mrlan mütevel
lit de*il, rna1-n"*ivetine dairdir. Nitekim, harbde 
bulunur» da bir kaza ıgecirmemiş, sakatlanma
mış arkadaşlara bir harb tazminatı verilmemek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda ne ka
dar konuşsak, bir insan kolunu, bacasını kay
betmedikçe, bir -vazife kurbanı arkadasın ıstı
rabını çekemez. Felâketi ancak çekenler bilir. 
Onun için uzatmıvaeaffim; vatandaşımızın, 
memleket uğrunda fedayı âza etmiş vatandaş
ların ıstırabını dindirmek için bu teklife He
yeti Umıımiyenizin müspet oy vermesini istir
ham ederim. 

Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Saym Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI NECMÎ ÖKTEN (Ço

rum) — Saym Başkan, saym milletvekilleri, 
çok Saym Hocam Asım Eren'in bahis konusu 
ettikleri hususları; yani vazife malûllerine yar
dımı biz de prensip itibariyle kabul ediyoruz 
ve hiçbir zaman muarız değiliz. Bu muhterem 
şahıslar ve onların yetim ve dulları önünde her 
zaman hürmetle eğilirim. 
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7258 sayılı Kanunun kendi icaplarını yerine 

'getiremiyecek derecede olduğunu; yani 5 yıllık 
programımızı dahi tahakkuka imkân sağlama
dığını evvelce arz ettiğim ıgibi yine tekrarlıyo
rum. 

Bu itibarla hiç olmazsa 5 yıllık plânımızı 
tahakkuk ettirdikten sonra bu mevzu düşünü
lebilir. 

Saym Hocam prensip itibariyle hakikaten 
bir mevzuun teferruatına bütün incelikleriyle 
inerler. Fakat, beyan ettikleri astronomik ra
kamlar biraz toptan oldu. Hakikatte Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü hissesine senede 30 
milyon lira civarında bir meblâğ düşmektedir. 
iSpor - Toto muhasebesi çeşitli vesilelerle Yük
sek Huzurunuza gerek sözlü sorularla, gerek 
bütçe (görüşmeleri sebebiyle getirilmiştir. Her 
zaman bu muhasebe tahkik edilebilir ve ince
lenebilir. 

iSaym Ferda Güley arkadaşımız, «Bakan 
haklı olarak kendi teşkilâtında bulunan bir mü-

- essesevi korumak için konuştular» dediler ve 
bu'mevanda kulisi de ihmal etmediğimi ifade 
ettiler. Hakikatte, müesseseler doğrudan doğru
ya şahıslara de^il. d o r u d a n doğruya millete 
aittir. Ben hiçbir kimseve kulis yapmadım. 
Yüksek Heyetiniz buradadır, her hangi bir ar
kadaşıma bu mevzuda en ufak bir sev sövle-
dHse l^ftfen beni ikaz etsinler. («Menedilmiş 
değilsiniz paşam» sesleri) 

Rakamlarda Savın Ferda Güley de hata et
tiler. 36 ncı haftanın sonu itibariyle; gelir; 96 
milvondur, Genel Müdürlüğe 32 milyon lira 
isabet etmiştir. 

'Spor - Toto, muhtelif kulüplerin isimleri 
kuponlara yazılmak suretiyle oynanır. Bilindi
ği ıgibi isimler istenildiği şekilde kullanılmaz. 
Bu bir tasarruftur ve bunun için isim sahibinin 
müsaadesi icabeder. Bu itibarla, isimleri kul
lanılan kulüplerle sonradan hukukî bir ihtilâ
fa düşülmemek ve miktarı belli olmıyan bir 
tazminat ödenmesi ile teşkilâtı karşı karşıya 
bırakmamak için, isim hakkı olarak ödenecek 
miktarı belirtir bir talimat yapılmış ve bu hu
susta kulüplerin mutabakatı sağlanarak bu hu
sus bir nizama bağlanmıştır. 

7258 sayılı Kanuna göre Spor - Toto mas
rafları peşinen umumi gelirden çıkartılacağın
dan ve ıSpor - Toto'nun işlemesi için isim hakkı 
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Ödenmesi teşkilâtın en zaruri masrafları cüm
lesinden olduğundan, isim hakkı olarak ödenen 
meblâğlar masraflara ithal suretiyle kulüplere 
tevzi edilmektedir. Tekrarlıyorum; kulüplere 
dağıtılan hisse kanunidir ve yüzde 40 tan ve
rilmez. Ancak masraf kısmından ödenir. Yüzde 
40 m sarf yerleri kanunen tahdidedilmiştir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika, Sa
yın Ferda G-üley soru soracaklar. (Buyurun, 
Ferda Bey. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Bakan, 
kulüplere hisse olarak verilen paranın masraf 
faslından verildiğini ifade buyurdunuz. Halbu
ki ben Spor-Toto Müdürlüğünüzden aldığım ra
kamları okudum. Başlangıçtan itibaren masraf
larınız ayrıdır. Spor kulüplerine isim hakkı 
olarak verdininiz para ayrıdır. 

DEVLET BAKANI NECMÎ ÖKTEN (Ço
rum) — Masraflar kısmında gösterilir. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — İkincisi, 
Merkez İstişare Heyeti kararı ile bunu veri
yorsunuz. Kanunda ve kanunun atıf yaptığı ni
zamnamede paycı olarak bu yokken, siz ken
dinize düşen hisseden veriyorsunuz. 

DEVLET BAKANI NEOMÎ ÖKTEN (De
vamla) — Nizamnamede mevcuttur, isim hakkı 
olarak veriyoruz. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — 31 nci mad
deyi okudum, orada iki paycı var, bir üçüncü 
paycı 'olarak kanunla kurum gelmiştir. Siz ku
lüplere isim hakkı olarak beş milyon 267 bin 
lira ödemiş durumdasınız. 

DEVLET BAKANI NECMÎ ÖKTEN (De
vamla) — Sayın Ferda Bey, isim hakkı mas
raflara dâhildir. Masraflar çıktıktan sonra, si
zin buyurduğunuz yüzde 60 ı kazananlara tev
zi edilir, yüzde 40 ı da Beden Terbiyesine veri
lir. 

BAŞKAN — Buyurun Asım Bey. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem gene

ralim, prensip itibariyle, beş sene sonra da olsa 
kabul buyurduğunuz bu yardımın sembolik ola-
r>aık şimdiden başlamasına zımnen muvafakati
niz var, demektir. Bu esası kabul ettiğinize 
göre, miktarın tâyini size bırakılmıştır, lüt
fen kabul buyurunuz. 

DEVLET BAKANI NEGMÎ ÖKTEN (De
vamla) — Sayın Hocam, benim mâruzâtım, bu 
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beş yıllık plânımızı tahakkuk ettirmek için 
tleriki senelere ımuzaf gelirlerimizi hesaplıyo
ruz. 60 milyon liralık açığımız kalıyor. Hiç de
ğilse müsaade edin de beş yıllık programımızı 
tahakkuk ettirelim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Komisyon adına sayın Sarıgöz. 
- GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İSMAİL SA

RIGÖZ (Amasya) — Muhterem arkadaşlar, 
uzıyaıii sözler karşısında vazife malûllerinin 
durumunu genel olarak muhterem Heyetinize 
arz etmek lüzumunu duydum. 

Biz de vazife maluliyetini Emekli Bandığı 
Kanunu çıkarılmadan evvel 1683 sayılı Askerî 
ve Mülki Tekaüt Kanunu tanzim etmekte idi. 
Bu kanundan evvel de, bilûmum Askerî Malûl
ler terfihi Kanunu adını taşıyan 551 sayılı Ka
nun çıkarılmıştı ki, bu 551 sayılı Kanuna göre 
askerî malûllere bir terfih zammı kaıbul edil
mişti. Askerî malûller; askerî malûl, vazife ma
lûlü ve harb malûlü diye bir tefrik yapmaksı
zın 1683 sayılı Kanunun çıkarılış tarihine ka
dar 551 sayılı Kanunla derpiş edilen bu terfih 
zammı almışlardır. Bilâhara 5434 ısayılıT. C. 
Emekli Sandığı Kanunu çıkarılmca, kanunun 
ıı'mumi prensipleri bakımından maluliyet mües
sesesi, askerî sektör için ayrı, diğer Devlet sektö
rü için ayrı mütalâa edilmemiştir. Bütün Devlet 
memurları bir zemin üzerinde kabul edildiği 
cihetle, maluliyet müessesesi de seyyanen bütün 
Devlet meımurlarma aynı şartlar altında tatbik 
edilmiştir. Fakat, 5434 sayılı Kanunun geçici 
İ0 nci ve mütaakıp maddeleri, kanunun çıkarı
lış tarihine kadar bâzı müktesep hakları ihlâl 
etmemek gayesiyle, o tarihe kadar her ne nam 
altında olursa olsun alınmış bulunan terfih 
zamlarını da nazarı itibara alarak, o seviyenin 
üstünde, gerek malulen ve gerekse normal emek
lilik statüsü içerisinde maaş alan Devlet me
murlarına bunun üzerinde bir seviyede emekli 
maaşı tahsisini kabul . etmiştir. Bu Vaziyet kar
şısında vazife malûllerini teşkil eden arkadaş
larımızın, vatandaşlarımızın, biz daha fazla ter
fih zammı alıyorduk, 5434 sayılı Kanun bunu 
kaldırdı, bizi mağdur duruma düşürdü şeklin
deki iddiaları mesnetsizdir. Ancak bugün 
44 ncü madde ıgereğince vazife malûlü telâkki 
edilip, kabul edilip 55 nci madde gereğince 
kendilerine muayyen dereceler karşılığında 
yüzde 15 ten yüzde 60 a kadar maaşlarına zam 
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yapılan bu vatandaşlar bugünkü hayat şart
ları içinde sıkıntılı 'bir duruma düşmüş bulun
maktadırlar. Bu sıkıntılı duruıma düşmeleri, 
iken dilerime bir . yardım ararnıa imkânının ha
zırlanmasını temin etmiş ve bidayette harb ma
lûlleri ile aynı seviyede telâkki .edilmelerim, bu 
olmadığı takdirde de harb malûllerine tanınan 
beyiye ikramiyesinden kendilerinin de istifade 
ettirilmesi cihetine gidilmesini talep etmişlerdi. 
Fakak Yüce Meclisiniz, bundan evvelki birle
şimlerde bu hususları derpiş eden teklifleri 
reddetmiştir. 

Netice itibariyle, Ferda Güley arkadaşımı
zın da ifade ettikleri gibi, Spor Toto gelirle
rinden bir kısmının vazife .malûllerinle, - yal
nız şunu tasrih etmek isterim, burada 'kabul 
edilecek olan sadece askerî vazife malûlleri de
ğil, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun şümulüne giren bütün iş
tirakçileri içine almaktadır tefrikini biz, komis
yonda uzun müzakereler neticesinde, uygun 
bulduk ve kabul ettik. Yalnız, bâzı arkadaşla
rımız komisyonda tefrik edilecek" miktarın as
gari ve âzami hadlerinin tesbit edilmesi husu
su üzerinde ısrarla durdular. Fakat, biz kanu
nun umumi prensiplerine sadık kalmak bakı
mından, bu hususu nizamnamesinde gösterildi
ği şekilde Bakanlar Kuruluna bırakılmasını 
muvafık mütalâa ettik ve o şekilde karar ver
dik. 

Şimdi, Asım Eren arkadaşımız, konuşma
sı sırasında, Spor - Toto gelirlerinin rakamla
rının 400 milyon civarında olduğunu ve bu ge
lirlerden 40 milyon kadarının vazife malûlle
rine tahsis edilmesinin düşünüldüğünü ifade 
ettiler. Her halde bir zühule düştüler. Tah
sisini derpiş ettiğimiz miktar âzami 5 - 6 mil
yon içerisindedir. 40 milyon gibi bir meblâğın 
tahsisini düşünmedik. Gerek Spor - Toto ida
resinin, gerekse Bakanlar Kurulunun müşte
rek bir karara varabileceğini düşündük. 

Az evvel Sayın Devlet Bakanı ve Beden 
Terbiyesi ilgilileri ile yaptığım konuşmalarda, 
kendilerinin prensip itibariyle 'böyle bir yar
dıma taraftar olduklarını, bu miktarda bir 
yardımın müesseseyi zedeliyeceğini, ancak bun
dan sonra devamlı olarak müesseseye el atmak 
hevesiyle teklifler geleceği endişesini taşıdık
larını ifade ettiler. Bu itibarla muarız oldukla
rını belirttiler. 
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Hasan Erdoğan arkadaşımız, vazife malûl

lerinin mensup bulundukları müesseseler tara
fından tatmin edilmeleri icabettiğini ileri sür
düler. Bugün meri 'mevzuatımız içinde iş ka
zaları hariç 5434 sayılı Kanunun hükümleri 
içinde bütün iştirakçiler ancak bu kanun hü
kümlerinden istifade ederler. Bunun dışında 
her hangi bir kanundan istifade ettiklerini ben 
hatırlamıyorum. Ve bu şekilde bir istifade 
mümkün de değil. 

Arkadaşlarımız bir nebze harb malûlleri 
üzerinde durdular. Muhterem Heyetinizin yan
lış bir fikre kapılmamağı, sahib olmam alan 
için bâzı hususları da arz etmeden geçemiyece-
ğim. Harb malûllerine 1485 sayılı Kanun ge
reğince tütün 'beyiyelerinin üçte birleri tevzi 
edilmektedir. Birinci Dünya Harbinden son
ra geçirdiğimiz bütün harblerde, Kore Harbi 
de dâhil, birinci dereceden 23 tane harb ma
lûlümüz vardır. Bunlar da iki gözü, iki kolu 
ve iki ayağı bulunmıyan veya şehidolmu«ş kim
selerdir. Bunlara ceman 11 000 lira civarında 
bir para verilmiştir. Bunun dışında 13 000 e 
baliğ olan şehit, dul ve yetimlerimiz vardır ki, 
bunlar da yılda 1 100 lira civarında bir para 
almışlardır. Yine Tranun dışında, adedi 4 000 e 
yaklaşan 5 ve 6 ncı derecede harb malûlü erleri
miz vardır. Bunlar yılda 983 lira kadar bir 
para almaktadırlar. 24 birinci dereceden harb 
malûlünün yılda aldığı 11 milyon lira ve 13 
bine yaklaşan şehit, dul ve yetiminin aldığı 

-1 100 lira ile 5 bin civarında bulunan 5 - 6 ncı 
dereceden erlerimizin, gazilerimizin aldığı 983 
liranın mukayesesini yüksek takdirleninize arz 
ediyorum. 

Yine arkadaşlarımız, bilhassa Hasan Erdo
ğan arkadaşımız Spor - - Toto gelirlerine bu şe
kilde el atıldığı takdirde müessesenin rağbe
tini kaybedeceğini ve gayesinden uzaklaşaca
ğını ifade ettiler. Biz, Sayın Devlet Bakanının 
da az evvel arz ettiği beyanı muvacehesinde, 
bu kanaatte değiliz. Esasen yılda 80 - 90 mil
yona yaklaşan umumi gelirler içinden Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 35 - 40 milyon 
lira kadar bir pay isabet etmektedir. BJZ, sa
dece Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü hisse
sinden de vazife malûllerine bu payların tef
rik edilmesi taraftarı değiliz. Bunun için de 
bir nisbet tâyin etmedik ve bunu hassaten zik
retmedik Umumi masrafları çdttıktaıt sonra 
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heyeti umumiyesinden alınmasına ve bu alın
ma salâhiyetinin Bakanlar Kuruluna tanınma
sına karar verdik. Bu, dağıtılacak olan paylar 
içinden de çıkacağı cihetle, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğüne düşecek hisseden bir nis-
bet dâhilinde alınacaktır. Binaenaleyh serd 
edilen mahzurun, 'kanaatimizce doğru olmadığı 
kanısındayız. 

Benden evvel konuşan arkadaşlar durumu 
etraflıca arz ettiler. Bendeniz, kısaca bu husus
ları arz ettikten sonra, kanun teklifinin lehinde 
oylarınızı kullanmanızı umuyor, hepinizi hür
metle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Saym Mahmut Rıza Bertan. 
(«Kifayeti müzakere ne oldu,» sesleri) Son söz 
milletvekilinindir. Ondan sonra kifayeti oyunu
za koyacağım, efendim. 

Buyurun, Beyefendi. 
MAHMUT RIZA BERTAN (istanbul) — Sa

yın milletvekilleri, bu mevzuda huzurunuza çı
kıp vaktinizi almak istemezdim. Fakat, kanun 
teklifinin ruhuna ve nereden geldiğine, birçok 
kalabalık ve daha mühim işleriniz arasında lâ-
yıkı veçhile nüfuz edememiş arkadaşlarımızın 
mevcudiyeti sebebiyle bendeniz de söz aldım. 

Şunu peşinen arz edeyim; burada Ferda Gü-
ley durumu en iyi şekilde, en sıhhatli şekilde 
Meclisinize izah etmiştir. Hiçbir noktası kabili 
cerh değildir. Sebebi : Biz aynı komisyon üyesi 
olarak bir seneden fazla bir zamandır, gerek 
Emekli Sandığı Kanununu, gerek diğer kanun
ları tetkik ettik ve bu meyanda vazife malûl
lerinin mağdur durumda olduklarını katî ola
rak anladık. Fakat önümüze çıkan engeller do-
layısiyle kendilerinin harb malûllerinin fayda
landığı imkânlardan faydalanmaları imkânı bu
lunamamıştır. Veyahut reyler ekseriyetle bu 
şekilde tecelli etmiştir. Tütün beyiyelerinden 
faydalandırmaya çalışmışız; fakat bâzı sebep
lerle buna da imkân bulamamıştır. Nihayet vic
danımız sızlıyarak, bunların da mutlak bir yar
dıma ihtiyacı olduğuna inanarak bu kanun tek
lifini huzurunuza, arkadaşımız vasıtasiyle getir
miş olduk. 

Şunu arz etmek isterim ki, her arkadaş bu
rada tekrar etti. İstiklâl Savaşı gibi çetin ha
yati bir savaş bittikten sonra, ortalık harb ma
lûlleri ile dolu iken, Büyük Atatürk; «Hayır, 
vazife cephede de birdir, geride de birdir. Bina-
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enaleyh malûlleri tefrik edemem.» demiş ve 551 
sayılı Kanun, birinci ve ikinci Büyük Millet 
Meclislerinin tam ittifakiyle malûlleri tefrik et
meden çıkmıştır. Memleket uğrunda vücudunu 
vermek, vazife uğrunda iki gözünü birden kay
betmek hemen hemen aynıdır. Buna rağmen 
harb malûllerini daha mümtaz bir mevkide tut
mayı her zaman için Yüksek Meclis kabul et
miştir. Şu hususu da izah etmek isterim ki, iki 
yedek subay aynı zamanda hizmete almıyor. 
Bunlardan birisi Kore'ye gidiyor, diğeri vatan
da kalıyor. Kore'ye giden, cephede savaşırken 
bir kolunu kaybetti, harb malûlü oldu. Fakat 
vatanda kalan Ricvey'in huzurunda Erzurum'da 
yapılan hakiki atışlarda iki gözünü kaybetti; 
birinci dereceden vazife malûlü oldu, fakat harb 
malûlü addedilmedi. Bu iki gözünü kaybeden ye
dek subay 400 lira alıyor, ötekisi ise aynı du
rumda 1 700 küsur lira almaktadır. Bu durumu 
büyük Türk milletinin birer mümessilleri olarak 
asla tecviz etmemekteyiz. 

Ama şunu da arz etmek isterim : Spor hası
latı içerisinden bunun sadece orduya tanınma
sından muvaffakiyet elde edilemez. Bir yedek 
subay veya bir er tasavvur ediniz. Bunlar bir 
bomba atışında bulunurlarken iki kolunu birden 
kaybediyor ve vazife malûlü sayılıyorlar. 20 ya
şında anasının koynundan alınmış bir er, bir ye
dek subay hayatının sonuna " kadar 400 liraya 
mahkûm ediliyor. Ötekisi cephede koluna raslı-
yan bir kurşun sebebiyle hayatının sonuna ka
dar refah içinde yaşıyor. Bu fark bu kadar ol
mamalı idi. Biz, Asım Eren ve 20 arkadaşı, harb 
malûlleri derecesinde olmasa bile, onlara yakın 
bir derecede vazife malûllerinin de terfi edebil
melerine imkfm verebilmek için bu kanun tekli
fini yaptılar. Arkadaşlar, anlayış göstermemek 
değil, fakat biz daima memleket uğrunda kolunu 
ve bacağını verenlere Hazineden para vermemek 
zihniyetini güderiz. Binaenaleyh bu para Hazine
den verilecekti; Maliye Vekâleti karşısına çıka
rak reddetti. Ondan sonra döndük; vazife ma
lûllerini tütün beyiyelerinden istifade ettirmeye 
kalktık. Yine harb malûllerine feda olsun; fa
kat 10 sene sonra harb malûlü adedi 50 ye iner
se ve tütün beyiyesi ise 50 milyon liraya çıkar
sa, demek ki, senede bir milyon lira düşecektir 
her birisine. O halde vazife malûllerine «hayır 
son ancak 400 lira alacaksın» demek ol
maz. Bugün değil, 10 - 20 sene sonra, harb ol-
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niazsa, bu vaziyet hâsıl olacaktır. Biz bunu dü
şündük ve bunun üzerine vicdanlarımızın emriy
le hiçolmazsa «Spor - Toto gelirlerinden bu ar
kadaşlara ve ailelerine bir miktar para ayıra
lım» dedik. Bu kanun teklifi ne muvazzaf su
bayları, ne yedek subayları ve ne de sivil me
murları gözetmeden hepsine siyyanen verilmek 
üzere hazırlanmıştır. Ve bu kanun teklifi vic
danlarınızda mutlak mâkes bulacaktır. 

Bu arada Hasan Erdoğan Beyefendinin ga
yet âfâki olarak telâkki ettiğim birkaç fikrine 
cevap vermek isterim. Diyorlar ki : «Kanun tek
lifi hafiftir. Ciddî bir kanun teklifi ile gelirlerse 
Millet Meclisi reddetmez». Halbuki bu Meclise 
gerek harb malûlleri seviyesine maaşlarını çı
karmak için ve gerekse tütün beyiyeleri için ya
pılan kanun teklifleri gelmiş ve reddedilmiştir. 
Neredeydi o zaman Hasan Erdoğan Beyefendi?. 

Burada Meclis kürsüsüne çıkıp, yalnız ve 
yalnız spor tesislerini ve Spor - Toto müessese
sini müdafaa etmek mesele değildir. Her kanun 
teklifi tetkik edilirken, bir taraflı değil, birkaç 
taraflı tetkik edilmesi vicdanımızın emrettiği bir 
husustur. 

Ben daha fazla söz söyliyerek vaktinizi al
mak istemem. Bu kanun için hepinizin müspet 
oy kullanacağına inanarak, hepinizi selâmlarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında sayın milletvekilleri gö
rüşlerini belirtmiş ve Umumi Heyet kâfi derece
de aydınlanmıştır. 

Konuşmaların yeterliğinin oya arzını saygı
larımla rica ederim. 

Eskişehir 
Celâlettin Üzer 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun üzerindeki müza

kerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Giresun 

Nizamettin Erkmen 

Sayın Başkanlığa 
Heyetimiz tenevvür etmiştir. Müzakerelerin 

kifayetini arz ve teklif ederim. 
İzmir 

Muzaffer Döşemeci 
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BAŞKAN — Müzakerelerin yeterliğini oyu

nuza sunuyorum : Kabul edenler..; Kabul etrai-
/enler... Kabul edilmiştir. 

Birinci madde ile ilgili bir değişiklik öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Muhterem Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan 7258 sayılı Kanu

nun 3 ncü maddesinin değiştirme teklifinin 
aşağıdaki şekilde tadil edilmesini rica ederim. 

«Madde 3. —Müşterek bahisten elde edi
lecek hasılattan zaruri masraflar çıktıktan 
sonra, bakiyenin ne miktarının kazanan bilet 
sahiplerine ve ne miktarının Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğüne tefrik edileceği ile, aynı 
zamanda kazanan bilet sahiplerine aidolan 
hisseden ne miktarının vazife malûllerine (Harb 
malûlleri hariç) dağıtılmak üzere Maliye Ba
kanlığı ile T. C. Emekli Sandığı Genel Mü
dürlüğünce yapılacak bir nizamname ile tes-
bit edilir.,» 

Trabzon 
Selâhattin Güven 

BAŞKAN — Bu takrirle istihdaf olunan; 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin bu şe
kilde değiştirilmesi istenmektedir. Haddiza
tında bizim görüştüğümüz birinci maddedir. 
Birinci maddede mündemiç hususun bu şekil
de olmasını sayın arkadaşımız istemektedir, 
değil mi? 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
SARIGÖZ (Amasya) — Katılmıyoruz, efen
dim. (Sağdan «maddelere geçilmedi, reye ko
yamazsınız» sesleri.) (Söz istiyoruz sesleri.) 

BAŞKAN — Değişiklik önergesi hakkında 
yalnız Komisyon konuşabilir. Efendim, geçen 
birleşimde maddelere geçilmesi kabul edildi. 
(Gürültüler.) 

ZEKÎ ZEREN (İstanbul) — Reye konul
madı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Geçen birleşimde müzakere 
edip, kabul ettik. Bu birleşimde 1 nci madde 
üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. Şu 
halde yeterlik önergesi de kabul edildi ve 1 
nci madde ile ilgili değişiklik önergesini okut-
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tum. Şimdi de 1 nci maddenin yeterlik öner
gesini oylarınıza sunuyorum... 

SELÂHATTÎN GÜVEN (Trabzon) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — önergenizi izah mı edeceksi
niz?.. Buyurun. («Oylama sırasında söz veril
mez» sesleri..) Efendim, hata Başkanlığa aidol-
duğu * için, Başkanlık kendi hatasını düzelti
yor. Buyurunuz, Sayın Güven. 

SELÂHATTÎN GÜVEN (Trabzon) — Muh
terem arkadaşlarım, ben sadece önergemin 
esbabı mucibesini kısaca arz etmek istedim. 
reylerinizi kullanırken ne" esbabı mucibeyle. 
hangi gaye ile önergemi vermiş olduğumu sa
rahatle öğrenirseniz, daha salim bir şekilde 
kullanmış olursunuz kasdı matufiyle huzu
runuzu işgal ettim, özür dilerim. 

Efendim, teklif edilen kanun benim anlayı
şıma göre iki şekilden ibarettir. Birincisi, ma
lûl olan arkadaşlara bir gelir temin etmeye 
matuf, ki, bu Muhterem Meclisimizin ve mil
letimizin her ferdinin dahi tereddütsüz kabul 
edeceği bir keyfiyettir. Ancak bunun teminin
de gelir kaynağının seçilmesi benim anlayı
şıma göre hatalı olmuştur. Bu gelir kaynağı
nın istikâmetini bu teklifimde değiştiriyorum. 
Şimdi bunu arz edeceğim : 

Benim teklifimde gelir kaynağı, Spor - To
to gelirlerinin tefrikinde spor teşkilâtına isa
bet eden yüzde 40 hissesinden değil de, ikrami
ye kazanan şahısların hissesine düşen yüzde GO 
hisseden yine Maliye Bakanlığınca tefrik edi
lecek her hangi bir miktar üzerinden olacak
tır. Bu miktar az veya çok olabilir. Bu Ma
liye Bakanlığının ve aidolduğu teşkilâtın tef
rik edeceği bir keyfiyettir. Ancak, bir de bu
radan bilfarz senede 2 - 3 milyon lira veya 
1 milyon lira tefrik edebiliyorlar, şartlara göre. 
Bunun dışında bilfarz 19 Mayıs şenlikleri yi
ne sportif hareketler gibi bir paraya bağlı ola
rak yapılır ve hiçbir vergi kesilmeden bu işe 
inhisar ettirilebilir. 

Bunun dışında, yine maliyeye külfet olma
mak üzere, bu sene bütçesinde 8 milyarlık bir 
cari gider vardır, bunun beş milyarı Devlet 
memurları maaşlarıdır. Beş milyarlık Devlet 
memuru maaşından binde bir keserseniz, se
nede 5 milyon lira eder. Tahmin ederim arka
daşlarımızın istediği de bu miktar civarında-
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dır. Binde bir vergi de her memurun rahatça 
vo seve seve vereceği bir miktardır. 

Bunun dışında daha başka 'kaynaklar da 
bulmak mümkündür. 

Binaenaleyh, benim teklifim, spor teşkilâtı
nın yapmış olduğu 5 senelik programlara ki
fayet etmiyen bir geliri, böyle bir teklifle kıs
mak mümkün olamıyacağmdan, bunun dışın
daki gelir kaynaklarından temin etmeye ma
tuftur. Bu suretle, bu arkadaşlarımızı arzu
larının üstünde de tatmin etmek imkânına sa-
hibolacağız. Zannediyorum, Meclisimizin içeri
sinde fikir ayrılığı yoktur. Sadece gelir kayna
ğının hatalı seçilmesinden dolayı bir muhalefet 
vardır ve gayet tabiîdir ve haklıdır. Bu tek
lifle bu muhalefet de ortadan kalacağına göre 
Heyeti Umumiye bu teklifi kabul etmekle iti-' 
razsız bu teklif tam ekseriyetle çıkmış olur, ka
naatindeyim. Mâruzâtım bundan ibarettir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Değişikllik önergesini oyunuza 
sunuyorum • Kabul edenler... Etmiyenler... De
ğişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

özü : 1 nci maddeye tadil teklifi: 
Müzakere edilmekte olan kanun teklifini 

aşağıdaki metin şeklinde arz ve teklif ederim. 
Bursa 

Sadrettin Çanga 
Tadil teklifim : 
«Madde 3. — Müşterek bahis biletlerinin be

herine bir aded 25 kuruşluk ve üzerinde (Vazi
fe malûlleri, dul ve yetimleri) yazılı pul ya
pıştırılır ve bedeli bilet sahibince ödenir. Bu 
pulların bedelleri toplamının yarısı vazife ma
lûllerine ve yarısı ölmüş vazife malûllerinin dul 
ve yetimlerine dağıtılmak üzere gerekli yönet
melik Maliye Bakanlığı ile T. C. Emekli San
dığı Genel Müdürlüğünce tesbit edilir.» 

Gerekçe : Daha âdil bir esastır. 
Bursa 

Sadrettin Çanga 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Efendim, 
önergemi izah edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon eğer öner
geyi kabul etmezse o zaman zatıâlinize söz vere
ceğim. Tüzük hükmü bunu âmirdir. 
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GEÇİC! KOMISYON SÖZCÜSÜ ÎSMAÎL 

SARIGÖZ (Amasya) — Efendim, önergeyi tet
kik etmek üzere istiyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi tetkik etmek üzere 
komisyona veriyoruz. 

Efendim, tetkikten sonra hemen verecek mi-
.siniz? («Tabiî, tabiî», sesleri) 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) -~- Efendim, 
bu arada bir açıklamaya müsaade etseniz? 

BAŞKAN — Sayın Çatığa, komisyon tetkik 
etmek üzere önergeyi istiyor. İçtüzük hüküm
lerini tatbik ediyoruz. 

İkinci ve üçüncü maddeler yürürlük madde
leri... Bu madde komisyondan gelmeden bunları 
görüşmeye imkân yoktur, bırakıyoruz. 

2. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve ' 
69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde 
çalışanlara tazminat verilmesi hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edilen metin ile Millet Meclisinin değiştirişi ve 
Karma Komisyon raporu (2/52) (S. Sayısı; 221 
e 3 ncü ek) 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) 

da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

Usul hakkın-

İHSAN ATAÖV (Antalya) •— Mt&terenı 
arkadaşlarım, bundan «vvelki eel*elewle Mecli
simiz, haftanın Çarşamba günleri saat 16,00 ttan 
sonra sözlü soruları görüşmek üzere bir lcarar 
almıştı ve bu suretle gündemde tririken yüze 
yakın sözlü sorudan bir kısmıma simdi görü
şülmesi mümkün olacaktı. Riyaset Divanı, saat 
16,00 yi geçtiği halde bu .karara riayet etme
mekte, hâlâ kanun '.müzakerelerin.^ davam et
mektedir. Bu durum karşısında sözlü wnûaxm 
ne zaman müzakere «dileceğinm Siyasetçe açik-
lanmasmı istirham eder ve Kiyaseti usale dav«t 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv'ün hakkı var. 
Biz, saate bakmaya dikkat etmemişiz. Haddiza
tında Heyeti Umumiyenin böyle bir karan var. 
Sözlü sorulara geçiyorum; ama isterse Heyeti 
Umumiye aksini de kararlaştıretbilir. 

6. — SORULAR VE CEVAPLARI 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kir 
lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusu ve Sanayi Bakanı 
Fethi ÇeUkbaşhn sözlü cevabı (6/486) 

BAŞKAN — 5 nci soru da aynı mahiyette
dir. Müsaade ederseniz beraber cevaplandırıl
sın. 

2. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru tesisisin yerinin tesbit edilip 
edilmediğine dair sorusu ve Sanayi Bakanı Fet
hi ÇeUkbaşhn söalü cevabı (6/498) 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu?.. Burada. Sa
yın Arif Hikmet Güner?.. Burada. Sayın Ba
kan?... Burada. Soruyu okutuyorum : 

11 . 12 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Sayın Sanayi Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de

lâletlerini saygıyla rica ederim. 
Giresun Milletvekili 

1. Etem 'Kılıçoğlu 

J. Doğu - Karadeniz bölgesinde bir kâğıt 
hamuru fabrikası yapılması düşünülmekte mi
dir? 

2. Şimdiye kadar bu yolda ne gibi tetkik ve 
çalışmalar yapılmıştır? 

3. Ziraat Vekâletince hazırlanan rapor Ba
kanlığınıza intikal etmiş midir? 

4. Ayrıca SJSKA tarafından bu konuda tet
kikler yapılmış mıdır ? Bu iki tetkikat arasında 
mübayenet var mıdır? 

5. Kurulacak fabrikanın kapasitesi nedir? 
6. Yapılan ve yapılacak incelemeler netice

sinde; fabrikanın kuruluş yerinin tesbitinde, 
plân hedefleri ve stratejisinde zikrohınduğtı 
üzere eşit şartlar halinde «İktisadi ve sosyal» 
bakımdan geri kalmış bölgeler tercih olunaeak 
mıdır? 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Sanayi Bakanı tara-
' fmdan sözlü olarak cevaplandırılmasının temi

nini saygılarımla rica «derim. 
Bize Milletvekili 

Arif Hikmet Güner 

1. SEKA tarafından Doğu - Karadeniz 
bölgesinde kurulması düşünülen gazete ve yazı 
kâğıdı tesisi ve mihaniki hamur tesisinin kuru
luş yeri tesbit edilmiş midir? 

2. Tesbit edilmiş ise burası neresidir ve bu 
yerin seçiminde hangi unsurlar önemli rolü oy
namıştır? 

3. 1963 yılında tesisin kurulmasına başla-
' nacak mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 

(Burdur) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar; Giresun Milletvekili Sayın İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun sorusuna cevabımı arz ediyorum. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânımıza göre, kâğıt 
sanayiinin gelişmesinde ana ilke büyük bir it
halât ihtiyacı gösteren talebin, ekonomik ol
mak şartiyle yurt içinde sağlanmasına çalış
maktır. 

Bu konuda şimdiye kadar yapılmış olan ça
lışmalar yeni kurulacak fabrikalarda^ birçok 
kâğıt cinslerinin maliyetlerinin yüksek olaca
ğını göstermiştir. Ezcümle Doğu - Karadeniz 
bölgesinde buradaki ormanlardan faydalanıl
mak üzere kurulması düşünülmüş bir kâğıt fab
rikasını bu meyanda zikredebiliriz. Bu hususta 
tetkik ve çalışmalar yapılmış ve bir proje ha
zırlanmış, fakat bir karara varılamamıştır. (Ta
rım Bakanlığından Bakanlığımıza bu" hususta 
intikal etmiş bir rapor da yoktur). Ayrıca yur
dumuz ormanlarmdaki ağaç nevilerinın etraflı 
olarak incelenmesi ve elde edilecek sonuçlara 
göre yeni kâğıt fabrikalarında uygulanacak 
teknolojinin ona göre tâyini gerekmektedir. 

Bütün bu incelemeler henüz devam etmekte 
olduğundan bu konuda yapılacak yatırımların 
yeri ve tatbik edilecek istihsal metodu halen 
takarrür etmiş değildir;' Plâna göre de 1963 yı
lında bu husustaki çalışmalar intacedilecek ve 
tesislerin nerede, nasıl kurulacağı, yapılacak 
mukayeseli etüdlerden sonra tesbit edilmiş ola
caktır. 

İS . 5 . 1963 0 : 1 
Bu konuda Rize Milletvekili bir başka ar

kadaşımın da sorusu vardır; 3 - 4 soru sonra 
'kendilerine de cevalbım aynı olacaktır. 

Bu vesile ile şunu ifade ©deyim M, bu mese
le ortaya çıktığı tarihten itibaren Giresun Mil
letvekillerinden sayın Mustafa Kemal Çile
siz'in, bir müracaatı üzerine, o tarihte yapıl
makta olan etüdü kendisine de ıgöstermişimdir. 
Ama bu etüdler mukayeseli olarak, ekonomi 
bakımından tatminkâr görülmediği içindir 
ki, 1963 yılında etüdlerin devam ettirilmesine 
ihtiyaç hâsıl olmuş we henüz bir karara va-
rıknaimıştır. Sürat temin etmek bakımından 
SEKA Umum Müdürlüğü yabancı memleket-
lerdelki mütaalhhitlerden de teklif alma teş'eıb-
Ibüsleri içinde bulunmaktadır. 

Mukayeseli etüdler, yerinin ve (ormanları
mızda mevcut ağaçların evsafının tetkikinden 
alınacak neticeler de isitihsal te'kaolojisinin ne 
olduğunu ortaya koyacaktır. Maruzatım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu... 
Sayın Güner, bundan sonra konuşmak is

ter milisiniz; İki sözlü soruyu ibinleştirerek be
raber mütalâa edilmesini arzu eder misiniz 

ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Evet... 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

— Muhterem arkadaşlarım, sayın Sanayi Ba
kanı vermiş olduğum sözlü soruyu cevaplan
dırdılar. Kendileriyle bu mevzu ile ilgili gö
rüşmelerimiz olmuştur. Bütçe Komisyonunda 
da yin'e (bu mevzuda bâzı hususları cevaplan
dırmışlardı. Bilâhara da yazılı olarak (hande
nize cevap verdiler. Bütün bunlara rağmen 
sözlü sorumu geri almadım. Sebep de şu idi: 
Yapılan tetkikler bir 'karara varacak kadar, 
bütün hususları etraflıca, yanlış bir ıkarar isti
kametine gettirmemek için tam hazırlık yapıl
madığı istikametindedir. 

Bütün bunlara rağmen, sağdan, soldan yine 
politik tesirlerle bunun şu vilâyette yapılaca
ğına veya bu vilâyette yapılacağına karar veril
diği halde, filancanın tesiriyle yerinin değiş
tirildiği gibi, hiç de plân ve program fikrine 
uymıyan, iktisadi kuruluş yeri nazariyelerine 
ve tatbikatına uymıyan dedikodulara mani ol
mak için, en salahiyetli ağızdan yüksek huzu
runuzda ifade edilsin diye sözdü sorumu ver
miş (bulunuyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım; Doğu - Karade-

mizde bu bölgenin iktisadi ve içtimai bakım
dan bugün içinde Ibulunduğu durumdan kur
tulması için bir 'kâğıt hamuru fabrikasının 
yapılmasının düşünüldüğünü ve bu hususta da 
etüdler yapıldığını öğrenmek suretiyle elbette 
bundan memnuniyet duymaktayız. Temenni 
edilir ki, kısa zamanda bu etütler tamamlanır, 
salahiyetli makamlar da nerede yapılacağı hu
susunu kararlaştırırlar ve bu kararı verirken 
de ifade etmek isterim - hiç 'kimsenin tesiri al
tında kalmadan, asla politikayı karıştırmadan, 
ilmin, iktisadın, maliyenin icabı ne ise, böyle 
bir tesisim nerede kurulması lüzumlu ise orada 
kurulur ve yanlış anlayışlara imkân ve fırsat 
verilmez. Maruzatım bu kadardır. Hürmetle
rimi arzederim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Güner.. 
ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, plânda gö
rüldüğü üzere, beş yıllık devre içinde SEKA 
Türkiye'deki kâğıt istihsalini 120 000 tondan 
145 000 tona çıkarmayı kararlaştırmış bulun
makta ve plânda bunun için 553 milyon lira 
yatırım yapılacağı derpiş edilmektedir. Bu
rada bir yanlıslılk olsa gerek. 553 milyon lira 
ile Türkiye'deki kâğıt istihsalinin 25 000 ton 
antacağı düşüncesi varit olamaz. Çürikü <bu 
kadar büyük meblâğla 25 000 ton artırılması 
küçük bir rakamdır. Esasen zannediyoruz ki, 
SEKA ıbunu 25 bin ton artırmak değil, 150 
bin ton artırmayı düşünmektedir. Tabiî ki, 
•kâğıt imalâtında en mühim rolü hammadde 
olan ağaç veya kütük teşkil etmektedir. Bu 
bakımdan bu tip tesislerin kurulmasında, birin
ci derecede hammaddenin bulunduğu yerler 
büyük ölçüde ehemmiyet arzetmektedir. 

Sayın vekil; tesisin yerinin tesbiti bakımın
dan çalışmaların halâ devam etmekte olduğunu 
söylemektedir. Bir taraftan da, SEKA'mm 
dış memleketlerden teklifler almak üzere teşeb
büse geçtiğini söylemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir tesisin nerede 
yapılacağı, 'kapasitesi 'bilinmeden, dalha isten
meden, ben, teklifin nasıl alınabileceğimi doğ
rusu aniıyamadım. Bizim duyduğumuza göre 
fabrikanın yeri, Etem Kılıcoğlu arkadaşımızın 
da dediği gi'bi tesıbit edilmiştir, tetkikler bit
miştir. Ancak buna şu veya bu teısir olur mü
lâhazası ile ifşa edilmemektedir. 
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Plânda 553 milyon lira yatırım yapılacağı 

'bildirilmiş olduğuna göre, istihsal artımı 25 
bin ton değil ıher ıhalde bundan fazla olacaktır. 
Nitekim yine istihbar ettiğimize göre, Doğu 
Karadenize 'kurulacak olan kâğıt tesisi takri
ben '50 bin ton, keza Filyos •civarımda kurula-
cafk olan tesis 50 bin ton ve yine Akdenizde ku
rulması mutasavver olan fabrikaların da ı60 000 
ton ıcivarında bir istihsal kapasitesi olacağı söy
lenmektedir. 

'Şimdi bilhassa Doğu Karadenizde kurulma
sı düşünülen fabrikanın istihsal teknolojisi ba
kımından mekanik bir imalâta tabi tutulması 
düşünülmektedir. Bu bakımdan da Traıbzon 
orman bölgesinin ve bu arada merkez Artvin 
ve fabrikanın kurulma merkezi olarak da llize 
'Oİma'k üzere, kuruluş yerinin seçilmesinde isa
bet olduğu aşikâr (bulunmaktadır; 'gerek bura
daki orman servetinin .miktarı bakımından, 'ge
rekse işletmeye elverişli olmaları bakımımdan. , 
Ayrıca bu fabrikanın bilhassa mulhtacolduğu 
enerji (bakımından da İkizdere Santralinin 'ha
li hazırda 12 bin kilovat stok enerjiye saihibol
ması dolayısiyle bu falbrikanın yerinin tesbiti 
bakımından büyük güçlük olmadığına ve ge
rek su, gerek enerji, gerek ham 'madde ve ge
rekse düz arazi bakımından en isabetli yer ol
duğuna da kaarii bulunmaktayız. IBu hususun 
nazarı dikkate alınarak bu işin bir an evvel 
bitirilmesini ehemmiyetle rica eder, hepimizi 
(hürmetle selâmlarım. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Sanayi Bakanı. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın" 
Etem Kılıcoğlu ile Arif Hikmet arkadaşımı
zın konuşmalarını dinledim. İtiraf edeyim ki, 
bizim kalkınma plânı hedeflerimiz içerisinde, 
Kılıcoğlu arkadaşımızın mütalâası istikametin
de 'çalışmaktayız. 

'Sayın Arif Hikmet arkadaşımız diyor iki; 
«Bütün bu tetkikler bitmiştir, ihattâ karara 
varılmıştır, ama gizli tutulmaktadır.» Tetkiki 
biten, kararı verilmiş olan bir projenin gizli 
tutulmasındaki 'hikmetin me olabileceğini iben, 
itiraf edeyim ki, aniıyamadım. Fakat sözleri
nin seyri esnasında, bu tesislerin muayyen bir 
yerde kurulmasını iltizam eder 'beyanlarda bu
lundular. Bu sebepledir ki, Etem Kılıcoğlu 
arkadaşımızın ıbeyanı istikametinde ıçalışmala-
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irimiz devam «ediyor diyorum ve bunda da rnıu-
sırrız arkadaşlar. 

Beş yıllık 'kalkınma planında 'kuruluş yerle^ 
rinin siyasi (görüşlerin tamamen dışında, eko
nomik icaplara göre seçileceğine dair hususi 
balhsimiz vardır. (Bunda ısrar edeceğiz. Çün
kü memleketin imkânları en elverişli olan yer
lerde 'kullanmak; kıt imkânlara sahip, iktisadi 
bakımdan az gelişmiş 'olan memleketlerin ileri 
ve zengin memleketlere nisbetle çok daha 'iti
na etmeleri lâzımıgelen basit »bir ekonomik 
prensiptir. 

'Teklifler nasıl alınabiliyor ve saire dedi 
arkadaşımız. Fabrikada yılda 60.000 ton mi-
'haniki hamur, takriben 10 bin ton yarı kim
yevî sellüloz ve 40 bin ton gazete ve tabı kâğı
dı istihsali -derpiş 'edildiğine göre, Ibu kapasite
deki bir 'tesisin şartnamesi (hazırlanarak, ta
nınmış olan firmalardan teklif almak ıgü'ç değil
dir. 'Bu hazırlıklar ikmal edilmiş, bitirilmiş
tir. 

5 yıllık plânda gösterilen rakamlar ise sa
dece bir fabrikanın tesisi ile ilgili değildir. 
Plândaki umumi, hedefin; ekonomik şartların 
elverdiği nis'bette, artan kağıt talebinin mem
leket içinde imal edilmekte olduğunu ve bu hu
susun 'bir stratejik prensibolarak kabul •edildi
ğini konuşmamın başında ifade ettim. Bu isti
kamet ımalhfuz olnıak üzere bütün «çalışmalar 
yürütülmektedir. Ve itirafedeyinı ki, Sayın 
Güneri arkadaşımızın söylediği şekilde, tetkik
leri biten bir mevzuda ne gibi bir sebepten, bu
nu Umumi Heyetten, umumi efkârımızdan gizli 
tutıma zaruretinde bulunabileceğimizi hâlâ id
rak 'etmiş değilim. Tetkiki bitip, mukayeseli 
etütlerin sonunda, Bakanlığın zerrece görüşü 
lâihik olmadan, bütün sorumluluk, idari s'o-
rumluluk, cezai sorumluluk sahibi bu plânın 
hedefleri içerisinde, ekonomik olan yerde bu 
işin kurulması lâzımgelir ana düsturu içerisin
de, ilgili teşekküller tarafından tesbit edile
cektir. Hilâfına hareket o idarecilerin mesu
liyetini muciıbalacalktır, arkadaşlarım. Mâru
zâtım, budur. 

ÎBRAHÎM BTBM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 

— MuMerem. arkadaşlar, bu ımevzu ile ilgili 
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Rize Milletvekili arkadaşıımın da bir sorusu 
vardı, iyi bir tesadüf birleştirilerek »görüşüldü. 

Arkadaşımın ortaya attığı tezi bangi mes
netlere dayandırdığını bilmiyorum. Memnuni
yet verici husus şudur ki, iSayın Sanayi Balka
nı ile mutabık durumdayız. O da, kalkınma 
hedeflerinin istikameti tesbit edilirken ilmî 
kıstaslardan başka, kurulacak tesisin ekono
mik olmasından başka hiçbir mütalâa ve mülâ
hazaya yer vermiyeeeği ihussuunun bir defa 
daha Sayın Vekil tarafından beyan edilmesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel de arz 
'ettiğim, bir hususa tekrra temas etmekte fay
da vardır. O da şudur; -her nedense bâzı ar-
ikadaşlarımız politik düşüncelerle plânda tes
bit edilmiş olan bu hakikatleri, şu veya bu 'gaye 
ile seçmelerine intikal ettirirken başka müta
lâalar ileri sürmektedirler. O ka,dar ileri sür
mektedirler ki, yanımda 'olsaydı mulhtelif ta
rihlerde 'çıkan malhallî /gazeteleri sizlere oku
mak isterdim. Orada şöyle deniyor: Bir ka
zaya gidiliyor, orada «söz aldım, tamam, 
fabrika burada yapılacaktır.»1 deniyor. Ertesi 
gün gazetede çıkıyor. Daha ertesi gün bir baş
ka Ikaızaya gidiyorlar; «(Burada yapılacaktır.» 
diyorlr. O da çıkıyor, 'gazetede. Daha erte
si ıgün, başka ıbir kazaya gidiliyor; «Telgraf 
aldım, telefon aldım, sizin kazanızda yapıla
cak.» diyorlar. Vatandaşın plân ve programa 
karşı olan itimadını sarsıcı davranışlarda bu
lunuyorlar. Bendeniz, o beyanların resmî ağız
dan tekzibini temin etmek için sözlü soruyu 
verdim. Ve itimadediyorum ki, nerede ikti
sadi ise, memleket hayrına nerede kurulması 
daha iyi olacaksa, ilmî kıstaslardan ayrılma
mak suretiyle, tatbikatı da bu şekilde tecelli 
edecektir. 

Bir ikincisi de şudur, mulhterem ıarkadaş-
lar: İhzari çalışmalarda, ne de olsa tahmine 
dayanan 'hususlarda, bu tesisin kurulması dü
şünülen vilâyetlerin vazifelileri, (gayretkeş
lik mi dersiniz, yoksa yaranmak mı dersiniz, 
ne derseniz deyiniz) şu kadar ağaç var, şu 
kadar çeşidi var diye söylesek ne olur, inan-
mıyan gelsin saysın, besab etsin gibi davranış
lar içindedir. Buna mâni olunsun. Çünkü 
müstenidat bunlar olacaktır. Gerek plânlama
da, igerek SEKA da, gerekse alâkalı daireler
de bunların münakaşası yapılırken yine müs-
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tenidadolaralk onlar ele alınacaktır. IMetmurla-
rm, vazifelilerin eğer 'bu davranış üçünde 
olanları varsa, "bunlar süzgeçten ıgeçirilmek 
suretiyle ''hakikatler bulunsun. vVe kurulma
sını düşünülen vilâyetler veya mahaller arasın
da bir müsavat varsa, plân hedeflerinde ıgös-
terİldiğ'i veçhile, iktlsadıen ıgeri Ikalmıış Ibölge-
lere tercüh hakkı tanımsın. [Buma (hepimiz ra
zıyız ve neticemin de ilmî kıstaslar içerisinde 
kalacağına ve bu şekilde politik mülâhazalara 
asla yer verilmiyeceğine kaani olarak mâru
zâtıma son veriyorum. Hürmetlerimle. 

[BAŞKAN — Sorular cevaplandırlmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu?.. Buradalar. 
İçişleri Bakanı i . Yoklar. Soru gelecek Birle
şime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Arı'kan (burada. İçişle
ri Balkanı yoktur. Sayın Devlet Bakanı bura
da. Yalnız Saym 'Devlet Balkanının cevabını 
kâfi ıgörür müsünüz ? 

MAZHAR ARIKAN (İçel) — İçişleri Ba
kanının da Ibulununmasmı 'istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — O lıalde »gelecek BMeşime bı
rakılmıştır. 

5. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'ın, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tara
fından ne miktar hayvan çalındığına dair İçiş
leri ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/496) 

BAŞKAN — Sayın Görentaş izinli. Gele
cek Birleşime bırakılmıştır. 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/500) 
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BAŞKAN — ISayın Ülker? Buradasınız. 

Sayın Bayındırlık Bakanı? Buradalar. Sayın 
İçişleri Bakanı ? Yoklar. 

ISayın Ül'ker Baymdırlılk Bakanının izahatı
nı kâfi ıgörür müsünüz? 

REŞİT ÜIJKER (İstanbul) — Bayındırlık 
Balkanı izahat versin, ibir dahaki B'irietşiıme de 
İçişleri Bakanı izahat versin. 

BAŞKAN — O mümkün olmaz ISayın Ülker. 
REŞİT ÜL/KER (İstanbul) — O (halde kal

sın. 
BAŞKAN — Soruyu gelecek Birleşime (bı

rakıyoruz. 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza JJzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Rifat öçten'in 
sözlü cevabı (6/502) 

BAŞKAN — (Saym Uzuner? Buradasınız. 
Saıym Ulaştırma Bakanı iburadalar. Soruyu 
okutuyorum. 

25 .12 . 1962 
Saym Meclis Başkanlığına 

Sayın Ulaştırma Bakanının, aşağıdaki soru
larımı sözlü olarak cevaplandırılmasının sağ
lanmasını saygılarımla rica ederim. 

«1. Denizcilik Bankasınca, Doğu - Karade
niz Bölgesinde uygulanan vapur seferlerinin 
yolcu taşımaya kâfi gelmiyen fonksiyonu mu
vacehesinde; - hususiyle Temmuz - Ocak ayları 

*" arasında - bu şebekeye ihtiyaca cevap verecek 
adedde ilâve gemi tahsisi cihetine gidilmesi dü
şünülmekte midir ? 

2. Doğu - Karadeniz Bölgesine sefer yapan 
gemilerin gerek yükleme ve gerekse boşaltma
larda kapasitelerinin çok üstünde bir yekûna 
baliğ olan, gayrisıhhi ve nâmüsait şartlar için
de bulunan güverte yolcularının ıstırabına son 
vermek için Bakanlığın plân ve programı ne
dir? 

3. özel teşebbüsün, deniz nakliyatımızda 
önemli bir rolü mevcut olmasına rağmen iç hat
larda çalışan gemilerinden yolcu taşımada fay-
dalanılmadığı bir vakıadır. Denizcilik Banka-
siyle armatörlerimiz arasında ahenkli bir çalış
ma ve anlaşma tesisi suretiyle; Doğu - Karade
niz Bölgesinde fazla seyahat eden ve ekserisi, 
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hayatını bölgesi dışından sağlıyan işçi vatan
daşların emniyet içinde, rahatlıkla ve süratle 
seyahatleri mümkün olabilir mi ? 

4. Doğu - Karadeniz Bölgesi liman ve is
kelelerinde, seyahat eden vatandaşlar için kro
nik bir hal alan ve şikâyet konusu olan bilet 
karaborsasının önlenmesi için Bakanlık tedbir 
almak zaruretini hissetmekte midir?» 

Trabzon Milletvekili 
A. R. Uzuner 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ulaştırma Ba
kanı. 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN (C. 
Senatosu Sivas Üyesi) — Trabzon Milletvekili 
Sayın Ali Rıza Uzuner arkadaşımın sözlü soru
larına yüksek huzurlarınızda cevaplarımı arz 
ediyorum. 

Doğu - Karadeniz seferleri, 7 500 tonluk or
du tipi 3, 5 500 tonluk Marmara tipi 2 olmak 
üzere ceman beş gemi ile muntazaman yapıl
maktadır. 

Denizcilik Bankasının elinde bulunan gemi
lerin aded ve kapasiteleri ve yapmaya mecbur 
oldukları seferler dolayısiyle bu hatta ayrı bir 
vapur tahsisine imkân görülmemektedir. 

Zira, bu hatta sefer yapması uygun bir ge
minin verilmesini bir an için kabul etmiş olsak 
dahi, böyle bir tahsisin 1962 yılı bilançosunu 
29 700 000 lira zararla kapatmış olan bu Ban
ka Denizyolları işletmesini büsbütün zarara so
kacağı aşikârdır. Nitekim, Karadeniz hattında 
çalışan ve 1 No. lu ekspres postasını yapan Mar
mara tipi gemilerin her seferden asgari 21 000 
ve 2 No. lu ekspres postasını yapan Ordu tipi 
gemilerin 70 000 lira zararla döndükleri bilan
çoları ile sabittir. 

Ayrıca, yolcu nakliyatında, havayolu ve ka
rayolu nakil vasıtalarının yani otobüslerin, yük 
nakliyatında da kamyonların rekabeti karşısın
da bu hatta tahsis edilecek ayrı bir geminin De-' 
nizeilik Bankası için gayriiktisadi olacağı, ban
ka yetkilileri ile yapılan temaslardan ve tetkik 
edilen bilançolardan anlaşılmıştır. Bu sebeple 
ve bilhassa plânlı devreye girdiğimiz bu zaman
da bu hatta ayrı bir gemi tahsisi bugün için 
mümkün bulunmamaktadır. 

Ancak, Denizcilik Bankasınca, yolcuların ve 
bilhassa 3 ncü mevki yolcularının daha iyi şart
lar içerisinde seyahatlerini •' temin maksadiyle 

15r. 5 . 1963 O : 1 
halen bu hatta çalışan Ordu tipi gemilerin, bü
yük tamir devrelerinden istifade edilmek sure
tiyle, koğuş halindeki yerleri bölmelerle ayrıla
rak kamaralar haline ifrağ edilmektedir. 

Bu suretle, 80 ilâ 100 kişilik koğuşlarda 
toplu ve sıkıntılı bir şekilde yapılan yolculuk
lar 4 ilâ 6 şar yataklı kamaralarda ve rahat 
hir şekilde yapılacaktır. 

5 500 tonluk Marmara Itipi gemilere esasen 
güverte yolcusu alınmamaktadır. Çünkü bu 
gemilerin güverte yolcusu taşınacak kapalı 
mahalleri yolktur. Ordu tipi gemilere kabul edi
len mahdut miktardaki güverte yolcularının 
frseı.) glaytrimüsait havalarda ve kış aylarında 
3. mevkilerin mahfuz gezi mahallerinde istira-
hatlerinin temini için Denizcilik Bankasına 
gerekli direktif verilmiştir. Bundan böyle bu 
aksaklıklar müşahade edilmiyecektir. 

Denizcilik Bankası elinde halen hayvan nak
liyatına müsait ve bu maksatla inşa edilmiş 
gemi mevcut değildir. Yüksek Meclisinizce de 
de kabul buyurulan plânlama kararma göre, 
Denizcilik Bankasının elindeki gemilerin ka
pasitesi mevcut nakliyata kifayetli görüldü
ğünden, yeni gemi inşa ve mubayaasına izin 
verilmemektedir. Bu itibarla da hayvan nak
liyatını temin edecek bir gemi mubayaa ve 
inşası mümkün değildir. Hatıra gelebilir ki, 
mevcut gemilerden birisi tadil suretiyle hay
van nakliyatına müsait bir hale getirilsin. 
Fakat, şimdiye kadar Karadeniz bölgesin
den hayvan nakli için vâki talepler, toplu 
halde ve geminin kapasitesini dolduracak 
miktarda değil, münferit ve mahdut şekilde 
olamaktadır. 

Denizcilik Bankası bu münferit ve mah
dut hayvan nakliyatı taleplerini vatandaşın 
tazyik ve arzusu üzerine nakil etmek dura-
ımı ile karşı karşıyadır. Kaldı ki, mahdut 
miktarda ve çok seyrek olan havyan nakli
yatı talebi, bankaca kabul edildiği vakitlerde 
de hayvanla insanlar hir arada bulundurul-
mamaktadır. Hayvanlar ya güverte servisin
den tahminen 3,5 ımetre aşağıda gladora 
tâbir edilen mahalde veyahut yolcu glado-
raya alındığı takdirde hayvanlar güverte<-
de taşınmaktadır. 

Hayvan taşıma talebinin fazla olduğu za
manlar, geminin ıbir veya iki ambarı tama
men hayvana tahsis edilmekte ve yolcular 
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gayrimüsait havalarda hayvan alınmıyan 
diğer ambarların ıgladorasında seyahalt etti-
rilnıektedir. 

Yukarıdan beri arz ve izah ettiğimiz gibi, 
hayvan nakliyatı mevcut zaruretler dolayı-
siyle yapılmaktadır ve bu hiçbir zaman in
sanla hayvanın bir arada taşındığı mâna ve 
realitesinde değildir. 

Denizcilik Bankası Kanununa göre, yal
nız şehir hatları tekel mahiyetindedir. Ka
botaj hatlarında her müteşebbis vatandaş ve 
ortaklık yolcu ve yük gemisi işletebilir. Böy
le bir Iteşebbüse Denizcilik Bankası karşı de
ğil, her zaman yardımcıdır. Fakat, Karayol
larının inkişafı ve kara nakil vasıtalarının 
yıpratıcı rekabeti, yalnız sermayesinin ya
rısından fazlası Devlete ait olan Denizcilik 
Bankasını, gayri iktisadi olan bu hizmeti ifa 
mecburiyetinde . bırakmaktadır. 

Özel teşebbüs zararlı gömdüğü böyle bir 
hizmete yanaşmamaktadır. Bu cümleden ola
rak, şimdiye kadar hiçbir özel teşebbüs ge-v 

rek münferiden ve gerekse Denizcilik Banka
sı ile müştereken bu hizmeti yapma teklifinde 
bulunmamıştır. 

Halen yapılmakta olan bilet karaborsa
cılığının önüne geçilebilmesi maksadiyle acen-
talara gerekli talimatın verilmiş olduğu ve 
acentaların da bundan böyle lâzımgelen il
gi ve hassasiyeti göstermekte bulunduğu 
Denizcilik Banfeasmm iş'arından anlaşılmıştır. 
Bu cümleden olarak, acenta gişelerine gelen 
şahıslara .ikiden fazla ibilet verilmemekte ve 
bu biletler verilirken dahi üzerinde ciddiyet
le durulmakta, ailelere ait bilet istenildiği 
takdirde nüfus iteskereieıri talep ve tetkik 
edilmektedir. 

Takdir buyurursunuz ki, karaborsacılık 
kontrolü ve bunun bertaraf edilmesi yalnız 
acentalar tarafından gösterilen hassasiyetle 
mümkün değildir. Mülkiye âmirlerinin de 
aynı hassasiyeti göstermek suretiyle ciddî 
tedbirler almaları karaborsacılığı sanat hali
ne getiren şahısları devamlı surette takip 
ve göz önünde bulundurmaları lâzımıgelmıekte-
dir. Bu sebeple de, Bakanlığımızca İçişleri 
Bakanlığı nezdita.de gerekli teşebbüs yapılmış-
Itır. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Uzuner. 
ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Ulaş
tırma Bakanının sözlü soruma verdiği ceva
ba arzı teşekkür ederim. Ancak bölgede sık 
sık seyahat etmek imkânını bulduğum için 
görmüş olduğum bâzı aksaklıkları; ki bu ak
saklıkların alınacak radikal tedbirlerle te
lâfisi kabildir; düzeltileceği kanaattinde oldu
ğum için yüksk huzurlarınızı işgal etmiş bu
lunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım ulaştırma hizmet
leri ihtiyacı bir milletin inkişafına ve dün
yadaki ekonomik ve teknolajik terakkiye 
muvazi olarak devamlı surette gelişmektedir. 
Memleketimizde kara, hava ve deniz ulaştır
ma hizmetlerinin inkişafı ve bugünkü gerçek 
durumu tetkik edildiğinde; maalesıeıf aksak
lıklar ve ahenksizlikler bariz hususiyetler 
olarak, ihtiyacımıza cevap vereeek normal 
seyriseferi, trafiği aksatmaktadır. 

Sözlü sorumun gayesi; yakinen tetkik ve 
müşahede eylemek imkânını ve ıstırabını 
•duyduğum, denizci Doğu Karadeniz bölgesi 
halkına reva görülerek uygulanan vapur »e-
f erlerindeki aksaklıkları teşrih ve tesbit ede
rek, müzmin problemin hallinde sayın Ulaş
tırma Bakanımızın hal çaresi bulmasını sağ
lamaktır. 

Doğu Karadeniz bölgemizin deniz nakliya
tı yönünden özellikleri vardır. Bölge tabiî 
olarak denizle dar ve uzun bir şerilt halinde 
iltisak halindedir. Bölgedeki liman, iskele, 
şehir ve kasabaların bölgenin iç kısımlariyle 
bu meyanda Trabzon - İran Taransit yolunun 
da yer aldığı geniş bir hinderlântla tabiî, 
ekonomik irtibatı mevcuttur. 

Nüfus kesafetinin diğer bölgelerden fark
lılık gösteren yüksekliği, buna mukabil (ta
biî kaynakların gayri kâfi oluşu ve zaman 
içinde tabiî afetlerle bu kaynakların azalma
sı, bölge halkının geçim ve beslenmesini güç
leştirmiş ve Doğu Karadenizlileri bölge dı
şında yeni hayat imkân ve sahaları Ibulmak 
üzere hicret etmeye veya sık sık mahallî tâ
birle gurbete çıkmıya iebar'•eylemektedir. Bü
tün boşalmalara rağmen, nüfusun süratle ar
tışı; zaman içinde bölge dışına akışın daha 
şiddetli olarak devamını intaçeylemiştir. 

- 3 0 -

http://nezdita.de


M. Meclisi B:81 
Ziraat arazisi kâfi gelmediğinden, Karade

nizliler ö'teden beri ağır sanayi bölgelerinde 
işçi olarak çalışmaktadırlar. Zonguldak ve 
civarı kömür havzasında, Karabük ve Ereğ
li'de ve diğer büyük iş merkezlerinde çalı
şan işçilerin en büyük nisbetini bu bölge sa
kinleri teşkil eder. 

İstikbalini kazanmak istiyen bölge genç
leri, üniversite ve yüksek okullarına diğer 
bölgelerden daha çok alâka duyagelmektedir. 

Ticaret yönünden, hususiyle iç ticaret yö
nünden mevcut imkânlarına nazaran diğer 
bölgelerden daha fazla inkişaf kaydeden böl
genin deniz nakliyatı önemlidir. 

Bölge sakinleri arz ettiğim zaruretler ve 
bölge dışında hayatını kazanmak zorunda 
kalanlar da doğdukları 'bölgeyi sık sık vefa 
hissiyle ziyaret eylemek ihtiyadmda olduk
larından, çok yolculuk yapan kimselerden 
müteşekkil bölge seyahat imkânları inkişa
fına muvazi olarak gelen yerli ve yabancı 
turistlerin sayısı da her yıl artmaktadır. 

Sayın arkadaşlar, bölgeyi sahilden bağlıyan 
karayolunun trafik intansitesinin yüksekliğine 
rağmen standardının düşüklüğü, geniş iş bölgesi 
olan Zonguldak ve Ereğli havzasiyle karayo
lundan normal bir irtibatın bulunmayışı ve sa
hil yolunun devam eden inşaatının zaruri kıl
dığı trafik aksaklıkları deniz nakliyatının öne
mini artıran faktörlerdir. 

Muayyen periyotlarda inen ve binen yol
cuların sayısı, tahsis edilen gemi kapasitelerini 
aşmış olmasına rağmen Denizcilik Bankası ihti
yaçlara uygun radikal tedbir almamış bulun
maktadır. 

Tetkik eylemek imkân ve fırsatını bulabil
diğim 1960 ve 1961 yılı istatistiklerinin vasati
lerine göre inen ve binen yolcu durumu; Rize, 
Trabzon, Giresun ve Ordu illeri esas alınarak 
şöyle bir neticeye vasıl olmak riyazi olarak 
mümkündür : 

1960 yılında binen yolcu yekûnu 54 471 dir. 
Haftada binen yolcu ortalaması: 1 043 eder. 
Her hafta iki vapur seferi (gelen ve giden) ol
duğuna göre her vapura 521.6 yolcu düşüyor 
demektir. Ordu, Giresun, Trabzon tipi vapurla
rın yolcu kapasitesi Marmara dışında yaz ve 
kuş 478 yolcudur. Yalnız Trabzon, Giresun, Or
du ve Rize iskelelerine her vapur vasati 44 yol
cu fazla alıyor, demektir. 
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I Muhterem arkadaşlarım, bu fazlalık dâhil 

bulunduğumuz beynelmilel anlaşmalara da ay
kırı bulunmaktadır. Giresun vapurunda 2 nci 
ve 3 ncü mevki kısmen mürettebata tahsis edil
diği gibi 3 ncü mevkideki dörtlü ranzalarda 
üçe indirilmiş ve netivede yatak adedi yarıya 
inmiş oluyor. 1 nci ve 2 nci mevkiler tam dol
madığı sabit olduğuna göre, ekserisi güverte 
yolcusu olduğu riyazi olarak da kendiliğinden 
'ortaya çıkmaktadır. 1960, 1961 yılları yolcu or
talamalarına göre Rize, Trabzon, Giresun'da 
inen ve binen yolcuların âzami olduğu aylar 
şunlardır; Yüklemede: 9, 8, 11, 12, 1, 7 nci ay
lar. Boşaltmada : 7, 4, 6, 8, 1, 9 ncu aylardı!*. 

Belirtilen bu periyotlarda ihtiyaç âzamiye 
çıkıyor demektir. Fakir olan ve ekserisi işçi 
olan güverte yolcuları gayrisıhhi şartlar altın
da ıstırap çekegelmektedirler. 

Bendeniz bu bölgenin bir evlâdı olarak daha 
lise tahsilini yaptığım zamanlardaki manzara
yı, maalesef bugün yine açıkça müşahede et
mekteyim. 

20 nci asrın son yansında, böylesine nâmü-
sait yolculuğun Devlet vasıtaları ile yapıldığı 
başka memleket örneği, Sayın Bakan bilmem 
verebilirler mi? Çok affedersiniz, Sayın Bakan 
Bey, hayvanlarla insanların ayrı olarak seya
hat ettiklerini iddia ettiler. Bendeniz bunun 
tamamen aksini iddia edeceğim. Çünkü her za
man müşa'hede ettiğim bir keyfiyettir. Hayvan
larla insanlar mâlesef birlikte seyahat ediyor
lar; içice, kucak kucağa seyahat ediyorlar. 
Hayvan nakliyatında da yine aksaklıklar ol

makta, bilhassa yemsizlikten bir çokları yolda 
telef olup gitmektedir. İskelelere indikleri za
man bilhassa Hopa ve Trabzon limanında uzun 
zaman bekletilmekte, kaptanların takdirine 
terk eden yükleme ameliyesi zamanında tahak
kuk etmediği için büyük telefat vermektedir, 

Eşya nakliyatında aynı şekilde emniyetsiz
lik mevcuttur. Tek taraflı anlaşma yapılıyor 
ve bu anlaşma tek taraflı olduğu, için eşyasını 
yükliyen tüccar veya yolcu karşılığında her 
hangi bir iddia da maalesef bulunamıyor. Bu
nun neticesi Devlet işletmeciliğine karşı güven 

[ ve emniyet sarsılmakta, binnetice işletme de 
zarara girmektedir. Müşahedelerimize istina
den, ihtisasımız dışında olmakla beraber bâzı 
temenni ve tavsiyelerde bulunmaktan kendimi 

I alamayacağım : 
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Devlete ait deniz nakliyatçılığı ile özel te

şebbüs nakliyatçılığı arasında bir ahenk temini
ne çalışılmalı ve bu konuda gerekli kanuni mev
zuat hazırlanmalıdır. Sayın Bakan özel teşeb
büsün bu konuda bir talebi olmadığını beyan 
buyurmuşlardır. Bendeniz böyle bir teşebbüs 
eğer olmuyorsa, mevcut kanun ve mevzuatın. 
yarattığı güçlüklerden mütevellit olduğunu, 
haddizatında çok fazla yolcu bulunan bu böl
gede özel teşebbüsün kendilerine imkân tanı
nırsa; gayet tabiî muayyen olan şartlar evsaf 
gemilerde aranacaktır; büyük rağbet göreceği 
kanısındayım. Bu müracaatı özel teşebbüs yap
madan önce, muhterem Bakanlığın ilgililerle 
temas edip onları davet etmesini ve bu önemli 
probleme bir hal tarzı bulmasını daha uygun 
.görmekteyim. 

Bir de, sefer durumunda bendenizin müşa
hede ettiğim aksaklıklar vardır. Haftada yapı
lan iki seferde de ayrı ayrı program uygulan
maktadır. Bir tanesi ekspres, diğeri de normal 
posta seferidir. Eksprese gayet tabiî daha faz
la hücum edilmekte ve bu şekilde izdiham doğ
maktadır. Halbuki her iki seferde de şayet ay
nı program, uygulanırsa, zannederim, izdihamın 
bir dereceye kadar azaltılmış olacağı gayet ta
biîdir. Bunun en normal çözüm şekli, istatis
tiklerin arz ettiğim durumunu da nazarı itiba
ra alarak, bilhassa Haziran ayından itibaren 
Ocak ayına kadar munzam seferler yapmak su
retiyle bu izdihamı önlemek ve vatandaşın ra-
>hat yolculuk yapmasını sağlamakla mümkün 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususu daha 
arz edeyim: Bir de Akdeniz postası, Adriyatik 
seferi yapan posta- vardır. Bu gemi 15 günde 
bir 'gelir, sebepsiz yere Hopa'ya kadar gider. 
Denizci arkadaşlarla yaptığım temasta, Hopa'
ya kadar bu seferin yapılması lüzumsuz adde
dilmektedir. Çünkü orada liman ve iskele te
sisleri tam değildir. Trabzon'dan dönmesi uy
gun mütalâa edilmektedir. Saym Bakan Beyin 
işletmeciilik yönünden iddia ettikleri zarar, da 
bu şekilde bir derece azalmış olur kanaatin
deyim. 

Liman ve iskelelerle .teçhiz edilen Doğu - Ka
radeniz'in iran'la olan transit ve ticaret münâ
sebetleri neticesinde, deniz nakliyatının eskiye 
nazaran inkişaf tandanısı gösterdiği de bir rea
litedir. 
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Memleket yönetiminden, mesul bir şahıs ola

rak, Sayın Bakanın ulaştırma hedeflerini ve icra
at programlarını sık sık gözden geçirmesi ve yeni 
şartlar daha meydana gelmeden kestirmeye çalı
şarak ulaştırma hizmetlerine gerekli istikameti 
vermesi zaruridir. Bunlardan birisi sahil yolunun 
tamamlanmamış olmasıdır. Saym Bakan otobüse 
rağbetten bahsettiler. Halbuki iki aydan beri sa
hil yolu inşa edilmekte olduğu için - radyodan da 
dinliyoruz - normal trafiğe kapalıdır. Saniyen ge
lip geçen yolcu arkadaşlarımız büyük sıkıntı çek
tiklerinden bir defa otobüsle geçenler ikinci defa 
otobüsü tercih etmiyorlar. Bu bakımdan vapurla 
seyahat arzusu geçmiş yıllara, nazaran, bu yol in
şaatı dolayısiyle, yüksek bir seviyededir. Bu ba
kımdan, da munzam seferler tahsisine zaruret ol
duğu kanısındayım. 

Arz ettiğim Doğu - Karadeniz bölgesinde mev
cut durum ve aksaklıklar bizzat müşahade ve tes
pit eylemek üzere Saym Bakanı havayolu ile de
ğil, bilhassa vapurla bu bölgede bir tetkik gezisi
ne davet etmeyi de bir vazife sayıyorum. Bu tet
kik gezisi sonunda gerekli radikal tedbirleri ala
cağına inanmaktayım. Cevaplarına tekrar teşek
kür eder, hürmetlerimi-arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — îsparta Milletvekili AH îhsan Balım'-
in, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi isler için ne miktar elektrik enerjisi harcan
dığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusuna 
Sanayi Bakanı Fethi Çelikbafın sözlü cevabı 
(6/503) 

BAŞKAN — Saym Balmı?.. Buradalar. Sa
ym Bakan!.. Buradalar. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi Bakam tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletleri
niz saygı ile arz ve rica olunur. 

24 Aralık 1962 
- Ali îhsan Balım 

îsparta Milletvekili 

1, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Eski
şehir'de belediye hudutları içinde son üç sene ya
ni 1960, 1961 ve 1962, Eylül, Ekim, Kasım ve 
Aralık aylarında (yılların son dört aylarında) 
sınai tesisler dışında aydınlatma ve- alelade ev içi 
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teshin, temizlik v. s. gibi işler için sarf edilen 
elektrik enerjisinin kilowatsaat olarak miktarla
rı nedir?. 

Yıllara göre (bu aylar içinde) bu sarfiyatın 
dağılışı nasıldır?. 

2. Bu rakamlar muvacehesinde kış mevsi
minde dahi yaz saatinin uygulanmasında iktisa
di yönden olsun fayda mülâhaza ediyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sanayi Bakanı. 
SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELÎKBAŞ 

(Burdur) —Say ın Başkan ve muhterem arka
daşlar, İsparta Milletvekili Sayın Ali ihsan Ba-
lım'm sualini gerek soru sahibi arkadaşımızın tak
ririnde ifade edildiği veçhile, gerekse umumi ef
kârımızda ve basında hâsıl olmuş bulunan bir yan
lış anlayışı tashih etmekle cevaplandırmak isti
yorum. 

Soru sahibi arkadaşımız, sorunun ikinci kıs
mında, kış mevsiminde dahi yaz saatini tatbik et-

> mekte İsrar etmede bir ekonomik fayda var mı
dır, diyorlar. Şimdi müsaadenizle bizim tatbik et
tiğimiz usulün bir yaz saati usulü değil, ileri mem
leketlerde de ifade edildiği veçhile bir saat ileri 
rejimi olduğunu, kararnameyi huzurunuzda oku
mak suretiyle, tesbit ve tavzih etmek istiyorum. 

«Elektrik enerjisinden tasarruf sağlamak üze
re 14 Temmuz 1962 Cumartesi günü 15 . 7 . 1962 
Pazar-gününe bağlıyan gece saat 24 den itibaren 
bütün memlekette saatlerin bir saat ileri alınma
sı Sanayi Bakanlığının 21 . 6 . 1962 tarihli ve 
9699 sayılı yazısı ve içişleri, Millî Eğitim, Bayın
dırlık, Ulaştırma, Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlıklarının uygun mütalâaları üzerine Bakanlar 
Kurulunca 10 . 7 . 1962 tarihinde kararlaştırıl
mıştır.» 

Şu halde, eskiden olduğu gibi memleketimiz
de bu yıl tatbik etmekte olduğumuz saat rejimi, 
yaz saati rejimi değil ileri saat rejimidir. Bunun 
bilinmesinde kati zaruret vardır. Çünkü, kışın ha
kikaten yaz saati diye bir saat rejiminin tatbik 
edilmiyeceği kolaylıkla anlaşılabilir. Esasen, bu
nu Hükümete teklif ettiğimiz sırada, eski yaz 
saati rejiminin Sanayi Bakanlığı veya onun ku
ruluşuna takaddüm eden Sanayi Bakanlığına ve
rilen vazifeleri üzerine alan diğer, bakanlıklar ta
rafından teklif edilmeyip, bir başka bakanlık ta
rafından teklif edildiğini de tesbit etmiş bulunu
yorduk. Bu itibarla biz, bir saat. ileri rejimini bil
hassa istihlâk edilen elektrik kilovatsaat üzerin-
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de bir tasarruf sağlamayı değil, fakat kilo
vat takatte, güçte 'bir tasarruf sağlamayı düşü- * 
nerek Hükümete teklif etmiş bulunuyoruz. 

Diğer taraftan, bilhassa memleketimizin coğ
rafi vaziyeti itibariyle Garp vilâyetleri de ve ba
sının temerküz ve tekasüf ettiği bu bölgelerde, 
devamlı bir tetkik konusu olacak tatbikatı çok 
daha ciddî ve katî zaruretler olmasa, devam ettir
menin pek de siyasetle meşgul olan kimseler için 
hoş bir şey olmıyacağmı takdir ederek kolaylıkla 
sarfınazar etmek mümkün olabilirdi. Ama bu re
jim tatbik edilmeseydi, tahaddüs edecek müşkül
ler - Ekonomik ve sosyal - çok daha vahim olaca
ğı içindir ki, bütün bu elektrik mevzuundaki mü
tehassısların - makina mühendisi değil onu arz 
edeyim; - ve ihtisas dairelerinin, sorumla idare
lerin devamlı, zaman zaman kendim bunu berta
raf ederim demiş olmama rağmen, devamlı tazyik
leri ve haklı talepleri karşısmdadır ki, bunun de
vam ettirilmesinde zaruret olmuştur. 

Şimdi, arkadaşım, bâzı belediyelerdeki sarfi
yatın muayyen bir sektördeki gelişmelerin yıllar 
itibariyle ne olduğunu soruyor. Bu tedbirin, sade
ce elektrik kilovatsaat istihlâkinde değil, asıl ta-
katta tasarrufu sağlamak tedbiri olduğunu söyle
dikten sonra, ben şimdi, kendilerinin sordukları 
suallerin cevâbı olarak, hem kilomatsaatte tasar
ruf ne olmuştur veya olmamıştır, hem de kilovat 
takatte, güçte ne olmuştur bunun mukayesesini 
ifade etmek istiyorum. 

Arkadaşımızın bahsettiği belediyeleri de 
içine alan, fakat ondan daha geniş olmak üze-

I re, belediyelerden ve binnetice vilâyetlerden, 
gerek geçen yıllara nisbetle elektrik enerji
sinden istihlâk edilen kilovat saatte, gerekse 
kilovat güçte, takatte mukayeseli bir tetkik 
yapıp bize- göndermelerini istemiştik. O gelen 
tetkikten aldığımız neticeler özet olara't şun
lardır : Evvelâ, memleketimizde en büyük elek
trik üreticisi olan teşekkül Etibanktır. Şim
di, Etibank Elektrik işletmeleri Müessesesin
den aldığımız neticeyi arz ediyorum : Bu, he
sapları ikmal edilmiş üç aylık fiilî neticelere 
göre yapılan tasarruftur. Daha sonra yıllık ta
sarruflar gelecektir. Enerjide tasarruf % 4,4 
ve 25 milyon kilovat'- saat, takatta ise % ;6,4 
ve 16 - "20 bin kilovattır. Bu sonuçlar sene ile 
ifade edilmek lâzımgelirse, Etibank şebekesin
de elektrik kilovat saatindeki tasarruf, 100 
milyon kilovat saat; takatta ise 16 - 20 bin 
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kilovat olup, 50 bin ton kömüre ve bölgedeki 
senelik artışın üçte birine tekabül ettiği ifa
de edilmektedir. 20 bin kilovat takat tasarruf 
etmişizdir, diyorum. Bu, Seyhan Barajının 
hidro - elektrik 'santralinin bir ünitesinden üs
tündür. öyle takatte bir santral kurmuşçasına 
memleket bu rejimden, elektrik enerjisi bakı
mından faydalanmıştır. 

Güç 'bakımından : İstanbul Elektrik, Tünel, 
Tramvay İdaresi; 5 senelik fiilî neticelere isti
naden hazırlanan takat ve enerji seyrini gös
teren tabloda 1962 senesinin son 6 aylık fiilî 
neticeleri yekûnu, 1960 yılı nazarı itibara alı
narak ve alımmıyarak hesaplar yapılmış ve şu 
neticelere varılmıştır : 

Enerji tasarrufu İstanbul'da kilovat saat 
olarak sıfırdı. Arkadaşımızın sualine göre, bi
zim aldığımız tedbir sadece enerji istihlâki ile 
alâkalı olsa alınmış olan netice sıfırdır. Fakat, 
arz ettiğim gibi, takat tasarrufu, bilhassa kış 
aylarında arzu edildiğinden, istanbul'da da ta
kat tasarrufu 8 - 12 bin kilovat olmuştur. Ra
porda «puvant geçtiğinden» deniyor. Bu ra
porun geldiği tarihte istanbul'da artık eski 
sıkıntı kalmamıştır. «Ancak, önümüzdeki 1963 -
19'64 kış mevsimi pııvantmı karşılamak üzere 
yine bâzı tedbirler alınması icabeder. Aksi hal
de puvant aylarında tahdide gitmek zarureti 
•hâsıl olur.» diyor. 

Şimdi arkadaşlarım, teknik mevzulardır 
ama, zaruret dolayısiyle öğrenmeye mecbur 
oldum. 'Memlekette, günün muayyen saatle
rinde elektrik sarfiyatı arttığı için ona teknik 
bakımdan puvan saati diyorlar, yük saati. 
işte bu saati dağıtmak lâzımdır. '24 saate damı
tacaksınız ki, puvantın yükü azalsm, voltaj 
düşmesin, inkıtalar olmasın. Bu teknik bir 
mevzudur. Bu tedbir geniş ölçüde bunu sağla
mıştır. 

Ankara Elektrik, Gaz ve Oto'büs işletmesinin 
neticesi ise şudur : «Beş yıllık inkişaf seyrine 
göre hesabedilmiştir. Enerji tasarrufu: % 6,01, 
>on milyon kilovat saat ; fakat tasarrufu : 
% 10.85 nisbetinde 5 644 kilovattan ibarettir. 
DLF vardımı ile Ankara şebekesinde yapılmak
ta olan ilâvelerin biteceği 1965 yılından evvel 
bu rejim kaldırılırsa ortaya çıkacak yeni ta
leplerin karşılanamıyacağı ve değirmenler, çi
mento fabrikası, troleybüs tesisleri ve büyük 
sanayi abonelerinin elektrikleri sik sık kesil-
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mesi gibi, Başkent için ekonomik ve sosyal 
hayatın frenleneceği» tebarüz ettirilmiştir. 

Bu Ankara içindir. Bunu yaşadık. Akköp-
rü'deki Trafo merkezinde bir arıza oldu, 3 gün 
elektrik bakımından ne büyük sıkıntılar çek
tik, buradaki hemşehriler hepsi de g'ördüler. 

Çukurova bölgesi : Şebekeler ayrıdır, bölge
lere ayrılmıştır. Çukurova müstakil 'bir bölge 
santralidir. 'Tahditler ve normal şartları da 
'hesaba katarak yaptığı hesaplara 'göre, enerji 
tasarrufu tesbit edilememiş, fakat, takat tasar
rufu, 39 800 kilovat yerine 38 200 kilovatta 
kalmasiyle, 1 600 kilovat olarak tesbit edil
miştir. Tesislerinden daha faz'la takat almak 
mümkün olmadığına göre, ileri saat rejiminin 
devamını, takat yönünden, Çukurova Elektrik 
Anonim Ortaklığı, bölge zaruretleri bakımın
dan lüzumlu addetmektedir. 

Bilâhara anlatacağım, üç gün evvel görüş
tüm, müstakil bir bölge santrali sistemi oldu
ğu için, «bir saat» rejimini 29 Ekimde yani mü
sait şartlar dolayısiyle, önümüzdeki sonbahar
da terk edeceğimizden, Adana bölgesinde me
sulleri bâzı tahditlere (gitmesinin zaruri oldu
ğunu ifade etmişlerdir. 

Eskişehir Elektrik işletmesi : 
Beş senelik fiilî neticeleri, ileri saat reji

minin tatbik olunduğu 1962 senesi, son altı 
ayı ile mukayese etmek üzere bir tablo hazır
lamış ve bu tabloda puvant takatin beher ki
lovat başına üretilen enerjiyi hesaplamıştır. 
Buna göre; 1957 de puvant takati 4 150 kilo
vat, enerji istihılâki 12' 314 milyon kilovat saat, 
'beher kilovat başına ayda 247 kilovat saat 
isabet ediyor. 

1958 de, puvant takat 6 900 k\v; enerji istih
lâki ise 25 milyon 16 bin kw. tır, beher kw. ba
şına ayda, 302 kwh. isabet ediyor. 

1959 da; 7 600 puvant takat kilovat, enerji 
istihlâki ise 31 milyon 839 bin kwh. dır. Beher 
kw. başına ayda isabet eden 349 kwh. 

1960 da; 7 800 puvant takat kilovat enerji 
istihlâki ise 33 milyon 540 bin kwh. dır. Beher 
kw. başına ayda isabet eden 358 kwh. 

1961 de; 7 700 puvant takat kilovat, 33 mil
yon 14 bin kwh. enerji istihlâki. Beher kw. başı
na ayda isabet eden 357 kwh. 

1962. nin son altı ayında : 
Beher kw. başına ayda üretilen enerjinin 

373,7 kwh. olduğunu tebarüz ettirilmiş. Bu su-
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retle en iyi senede 1960 da 358 kilovat saat/ay 
istihsal edildiğine ve 1962 senesi puvantı 8 200 
kilovat olduğuna göre, 129 bin kilovat - saat ta
sarruf sağladığını bilriyaziye tesbit etmiştir. 
1962 yılında ayda 3 064 891 kilovat - saat sarf 
edildiğine göre, burada yüzde 4,3 nisbetinde bir 
tasarrufun bulunduğunu ifade ediyor demektir. 

Kilovat - takat tasarrufu 600 den ibarettir. 
Hem istihlâkte tasarruf, hem güçte tasarruf sağ
lanmıştır. Bu rejim kalkarsa, mevcut 10 fider-
den - trafo merkezlerinden çıkan besleyici hat
lara fider diyorlarmış - bir fiderde tahdide gidi
leceğini, böylece Yem Sanayii Fabrikasının, Or
man Fidanlığının, Erdem Şekerleme Fabrikası
nın, çelik silolarının bir saat geç paydos etme
sini zorlıyacağını ve ayrıca şebeke zayiatının ar
tacağını ve dolayısiyle bütün fiderlerin zorla
nacağını belirtmiştir. 

Bursa Elektrik işletmesi : 
Beş senelik ortalama değerlere göre bir he

sap yapılmış ve puvant takatin beher kilovatı 
başına, ayda üretilen enerji miktarları bulunmuş 
ve beş senelik ortalama değerleri ile, 1962 fiilî 
değerleri arasındaki farkın senelik ortalaması 
81,5 kilovat saat olarak hesaplanmıştır. 

Bu hâle göre, 62 âzami takati olan 9 360 ki
lovat için, ayda âzami iki milyon 948 bin 400 ki
lovat saat ve senelik olarak da 9 milyon 673 bin 
827 kilovat saat, tasarruf sağlandığını, yani 1962 
senesi 33 093 697 kilovat saat sarf edildiğine na
zaran, % 29 civarında elektrik tasarrufu sağlan
dığını hesaplamıştır. 

Şimdi arkadaşlar, Bakanlık vazifesini demli
de ettiğim tarihten itibaren enerji mevzuu üze
rinde hususi olarak durmak zaruretini duymu
şumdur. Çünkü, enerji bizim için temel yatırım
dır. Ekonomik kalkınma, her yönden, sanayide, 
tarımda yerine göre münakalâtta, geniş ölçüde 
elektrik enerjisinin üretimi ile ilgilidir. 

Bide, Amerika'nın tanınmış müşavir firma
larının çalışmaları ile yapılmış plân etütleri 
mevcuttur. Fakat, kifayetsiz olduğu bugün dahi 
belli olmuştur. Maalesef, memleketimizde elek
trik enerjisi politikasının yürütülmesiyle sorum
lu bir tek teşekkül olmadığı, Sanayi Bakanlığı 
sadece koordinasyondan sorumlu bulunduğu 
için, rasyonel bir elektrik politikası yürütülmek 
imkânı bugüne kadar hâsıl olamamıştır. İlgili 
bakanlıklar ve teşekküller arasında devamlı ih
tilâf ve çekişme konusu olan bu mevzuda, ilk 
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günden beri istihsalden tevzie, yatırıma, işletme
ye, tarifeye ve saireye kadar bütün mevzuları 
bir otorite altında bulundurabilmek maksadiyle 
bir tasarının hazırlanması teşebbüsüne geçilmiş
tir. Tasarı, iki gün evvel Yüksek Meclise sevk 
edilmiştir. 

Şu kadarını arz edeyim ki, üzerinde ne ka
dar çekişilen bir konu olduğunu kolayla anlaya
bilmek için bir misal olarak veriyorum; Türki
ye Enerji Kurumu adı altında 1959 yılının ilk 
baharında Hükümetçe Meclise sevk edilen, Mec
liste geçici bir komisyonda tetkik edilip Meclis 
gündemine alınan ve müstaceliyetle müzakere
sine başlanan ve 15 maddesi müzakere edilen bu 
müessese ile alâkalı tasarı bilâhara geri alınmak 
suretiyle, iş bugüne kadar sürüncemede kalmış
tır. 

Bu itibarla bu aksaklıkların büyük bir kıs
mı reorganizasyondaki kifayetsizlikten doğmak
tadır. İkinci mühim bir kısmı da tesbit edilen 
elektrifikasyon yatırım plânının yeter hassasi-
yetle ilgili mercilerce takibedilmemiş olmasından 
neşet etmektedir. 

Şimdi, bu durumu tesbit ettikten sonra, ta
rafımızdan alınan tedbirlerin neler olduğunu kı
saca huzurunuzda tesbit etmek istiyorum. Bu, 
bir saat ileri rejim, arz ettiğim gibi, alınmadığı 
takdirde daha büyük müşküllere sebebiyet ver
mesi muhakkak olan bir durumdan memleketi 
bu yıl için kurtarmaya yaramıştır. 

Onu da kendi beyanım olarak arz etmiyo
rum. İki büyük şehrimizde, elektrik sarfiyatı 
çoktur. Dün Senatoda bu mevzu ile alâkalı -bir 
konuşma vardı, orada da arz ettim. Bu mevzu 
ile ilgili iki büyük sorumlu belediyemiz olan İs
tanbul ve Ankara'nın mütehassıs ve mesul ida
resinin raporundan okumak suretiyle aldığımız 
tedbirlerin ne gibi faydası olduğunu da huzuru
nuzda tesbit etmek istiyorum. 

1962 nin 12 nci ayının sonunda İstanbul 
Elektrik - Tramvay - Tünel İşletmeleri Plânla
ma Dairesi Reis Muavininin, Silâhtarağa Elek
trik Santrali Müdürünün ve Elektrik Şebekesi 
Müdürünün müşterek mesuliyetlerini taşıyan ra
pordan okuyorum: 

«Bu tatbikat, İstanbul şehrinin bu sene idra
ki beklenen 200 bin kilovatlık gücü 186 bin ki
lovata kadar tahdidetmek imkânı hâsıl olmuş 
ve bu suretle 14 bin kilovatlık bir zirve güe ta-
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sarrufu imkânı hâsıl olmuştur.» denilmektedir. 

Burada güc tasarrufu olarak 14 bin kilovat 
gösteriliyor. Halbuki, yaz saati bir saat ileri 
almmasaydı, - arkadaşlar, raporda «yaz saati» 
diyorlar - sistemde üretim tesislerinin bu mik
tar fazla gücü istihsal edecek imkânına mâlik 
olmadıklarından, şehirde mesken ve sanayi müs
tehliklerinde o nisbette bir gücü tahdidetmek 
mecburiyeti hâsıl olacaktı. Bu tahdidin netice
leri ise bilhassa sanayi istihsalinde azalma ve 
iş gücünün tahdidi doğacak ve netice itibariyle 
halk ve sanayi erbabının şikâyetlerini mucibola-
caktır. 

Ne yapacak? Münavebe ile fabrikalara ener
ji verecek. İşçiler münavebe ile çalışacak. Bu, 
memleket için hiçbir suretle tecviz olunur bir 
hareket tarzı değildir. 

Ankara şunları söylüyor : 
«Yukarıda arz edildiği veçhile saatlerin bir 

saat ileri alınması devam ettiği takdirde, yükün 
kaldırılmasiyle elde edilen üçbin Kw. lık güç, 
had bir halde bulunan durumun muhafaza edil
mesine hizmet edecektir. Günün sabah saatle
rinde faaliyete geçmeleri zaruri görülen okulla
rın öğrencileri dolayısiyle saatlerin tekrar nor
mal saate yani bir saat geriye alınması bu tasar
rufa imkân bırakmıyacağından husule gelecek 
yetersizlik dolayısiyle mecburi cereyan kesilme
si yoluna gidilecek veya üstün yüklenmeden esa
sen dolu olan tevzi tesislerinde arızalar meyda
na gelecektir. Aşırı yükten dolayı yapılacak 
mecburi kesintilerin ise, ancak un fabrikaları. 
su pompa istasyonları, Çimento Fabrikası gibi 
büyük muharrik kuvvet abonelerinde olaca
ğından şehrin hayati ihtiyaçlarını teşkil eden 
bu tesislerin muvakkat bir zaman için dahi olsa 
durdurulmaları, nahoş ekonomik ve sosyal so
nuçlar doğuracaktır. 

Avrupa memleketlerinin birçoğunda tatbik 
edilen ve son defa Mayıs 1962 tarihinde Varşo
va'da Birleşmiş Milletler Ekonomik Komisyonu 
tarafından tertiplenen simpozyumda da umumi 
olarak bütün Avrupa için tavsiye edilen bu tarz 
elektrik takati tasarruf keyfiyetinin memleketi
miz için önümüzdeki birkaç yıl müddetle mut
lak surette tatbikine ihtiyaç olup, bundan elde 
edilecek faideler yanında, okulların erken saat
lerde öğretime başlamasmdaki mahzurun, oto
büs tarifeleri ile sair vesait tarifelerinin yeni-
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den ayarlanması suretiyle önlenebileceğini arz 
ederiz.» 

Şimdi, bir yanlış anlayışa meydan vermemek 
için arz edeyim; dün tenkid konusu oldu. Var
şova'da toplanan kongre, yüz küsur devletin 
üye olduğu Birleşmiş Milletler teşkilâtının Ce
nevre'de merkezi olan Avrupa Ekonomik Komis
yonunun yapmış olduğu bir kongredir. Dün 
dendi ki, canım bula bula Varşova'da yapılan 
kongreyi mi misal getiriyorsunuz. Niçin Japon
ya'dan, Birleşik Amerika'dan, ingiltere'den mi
sal vermiyorsunuz? Bu rejim mevzuuyla alâ
kalı bir konu değil, Türkiye'nin de üyesi bulun
duğu enternasyonal bir teşekkülün Cenevre'de
ki, Avrupa için merkezi olan Avrupa Ekonomik 
Komisyonunun yaptığı bir toplantıdır. Memle
ketimizde, bilhassa Kuzey - Batının Bursa'ya 
kadar olan bölgelerine, Ankara, Zonguldak, Es
kişehir bölgelerine, Kuzey - Batı sistemi deni
yordu. Ege havzasına da, bağlantı halinde ol
madığı için, Batı sistemi deniyordu. Başlıca 
üç büyük sistem; en büyüğü olan Kuzey - Batı 
sistemi, Batı sistemi ve nihayet Çukurova siste
mi, vardır. 

Şimdi biz, bir saat ileri almakla yetinmedik, 
daha birtakım mütemmim tedbirler^ aldık. Bir 
saat ileri rejiminin tatbikatından gayrı, geçen 
yazdan beri, hattâ 1962 nin 1 nci ayından itiba
ren üzerinde çalıştığımız tedbirlerden alınmış 
olanları şunlardır : 

1. Vaktiyle, Kuzey - Batı ve Batı - Anado
lu'da bölge sat railerinin kurulmasiyle işletme
sinden vazgeçilen Bursa Merinos, İzmit Kâğıt 
Fabrikaları, Karabük Demir ve Çelik Sanayii 
santrallerinin, bu kere hâsıl olan sıkışık durum 
karşısında tekrar işletmesine geçilmiştir. 

2. Batı - Anadolu sistemindeki fazla elek
trik enerjisinin, en çok enerji darlığı çeken 
Kuzey - Batı sistemine intikal ettirilmesi Şu
bat 1962 tarihinde inşaasma (başlanılan Balı
kesir - Bursa enerji nakil hattının 6 Ocak 1963 
tarihinde hizmete konulmasiyle sağlanmış ve 
bu suretle 50 bin kilovat takatin darlık çeken 
Kuzey - Batıya aktarılması mümkün olmuştur. 

iki tane santral sistemi, birbirinden^ ayrı, 
hatalı. Batı fazla istihsal yapıyor, istihlâk yeri 
yok. Kuzey - Batı büyük ölçüde istihlâk 'ede
cek durumda, istihsal kâfi gelmiyor. Bu ikisi 
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•bağlanmıştır. 1963 yılının başında da enerji ve
rilme imkânı hasıl olmuştur. 

3. Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su îşleri 
Genel Müdürlüğünce inşa edilmekte bulunan 
Kesikköprü Baraj ve santralinin inşa ve tesi
sine hız verilmesi teşebbüslerine geçilmiştir. 

4. Sarıyer hidro - •elektrik- santraline bilhas
sa Zirve santralini karşılamak üzere kırkar bin 
Kw. lık iki grupun ilâvesine geçilmiştir, çalış
malara başlanılmıştır. Bayramın birinci günü 
gidip mahallinde gördüm. Program aksatılma
dan yürütülebilecektir. 

5. İstanbul'da Türkiye'nin en büyük ter
mik santrali olacak Fuel Oil ile çalışır 200 bin 
kw. lık santralin inşa ve ıtesis hazırlıklarına 
geçilmiş ve Sarıyar hidro - elektrik santraliy-
le istanbul'da kurulacak olan santralin finans
manı için 31 milyon 300 bin dolarlık dış finans
man, dost ve müttefikimiz Amerika Birleşik 
Devletleri yardımından sağlanmış ve mukabe
lesi Maliye Bakanlığınca 1962 yılının son ayı
nın i:Hk haftasında imza edilmiştir. Bu santra
lin de müşavir firması tesbit •edilmiş, ihale
nin yapılması henüz bir neticeye vardırılama-
/mıştır. 

6. Mevcut 60 bin kilovatlık Tunçbilek 
santraline bir ikinci 60 bin kilovattık tesisin 
ilâvesi hazırlıkları ikmâl edilmiş ve bundan 
bir hafta evvel, yabancı bir mütaahhit firma
ya bunun ihalesi de tekemmül etmiştir. 

Eğer memleketimizde bu zaruretler olmasa is
tanbul 'da 50 bin kilovat takatmda mesken ola
rak ve sınai tesis tevsii veya yeni tesis olarak 
enerji ıbekliyen abonelerin ihtiyacını karşıla
mak zarureti bizim için tercihe lâyıktır. Bu 
yönden, maalesef memleketimizde bu yatırım
larımız 1959 dan itibaren geciktiği için, bir, 
saat ileri almak suretiyle geçen yıl tatbik et
tiğimiz rejömde dahi pek çoık abonelere mesken 
ve sanayi ihtiyacı için elektrik verilememiştir. 
Bunlardan bir kısmı sanayi erbabıdır. Belki, bu
rada da mevzuuıbahis edilir, onu da arz edeyim, 
«Bu kadar vatandaşlar sıkıntı çekiyor, öğle ta
tili yapılmadan, bâzı memleketlerde olduğu gi
bi, dörde kadar fasılasız ve yarım saatlik bir 
tatille çalışılabilirdi.» Bu da bir noktainazardır. 
Ama şahsan ifade edeyim ki, Türkiye'nin için
de bulunduğu şartlar baıkımmdan Silâhlı Kuv
vetler mensuplarının ikâffesinin saat en geç 8 de 
iş başı yaptığı bu memlekette, çalışmakta olan 
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sivil ve askerî birçok yardım teşekkülleri men
suplarının saat 8 de iş başı yaptığı bu memleket
te, kalkınma gayreti içinde bulunduğunu ispat 
etmiş bir durumda olan bu memlekette, bu şık
kı, yâni bir saat ileri rejimi yine bendeniz ter
cih 'ederdim. 

Bu konuda kendi aramızda da geniş müna
kaşalar yapmışızdır. Arkadaşlardan ikaz eden
ler olmuştur ama açıkça ifade edeyim ki, bu ka
dar ihtisasa taallûk eden, zaruretleri bu derece 
rakkamlarla ispat edilebilecek kadar basit ve 
kolay olan bir mevzuda dahi, vatandaşlara du
rumu izah edemeyip, derhal teslimiyet göster
menin kalkınma gayreti içinde olan bir memle
kette sorumluluk deruhde eden kimselerden sâ
dır olmasının fevkalâde aleyhinde olduğumu da 
bilhassa belirtmeyi bir vazife bilmekteyim. Vak
tinizi almak istemiyorum ama, barajlarımızın 
seviyesi ve hidro - elektrik santralleri müsait 
bir hale geldiği" için, önümüzdeki Sonbaharda 
29 Ekim gebesi, bir saat ileri rejiminde, saat
ler de bir saat geri alınmak suretiyle normal 
vaziyete avdet etmiş olacağız. Bu tatbikattan 
biz de en aşağı üzüntü duyan ve sıkıntı çeken 
vatandaşlar kadar üzülmüşüzdür. Ama ne ya
palım ki, bu işin sorumluluğu üzerimizde idi; 
üzüntü çekenler kadar, maişetini bu rejimin 
tatbik edilmesinde bulabilen birçok vatandaş
larımızın da menfaatlerini mukayese ettiğimiz
de, bu tatbikatta isabet gördüğümüz için, bu 
tenkidlere katlanmayı zaruri ve faydalı müta
lâa etmiştik. 

Mâruzâtım, soru sahibi arkadaşımın tekrar 
söz almamı icabettirip ettirmiyeceği şeklindeki 
beyanlarına kadar, şimdilik bundan ibaret ka
lacaktır. Teşekkül ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balım. 
ALI İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; ilkin sözlü 
soruma cevap vermek için bu kadar zamanını 
hareıyan ve zahmet ihtiyar eden Sayın Bakana 
arzı teşekkür ederim. Ancak birkaç husus var 
ki, bunları objektif misalleriyle ortaya koyup 
düzeltmekliğim gerekiyor. 

Bir defa memleketimizde tatbik edilmekte 
olan bir saat ileri rejime yaz saati isminin ve
rildiği herkesçe malûmdur. Hattâ 26 Ocak 1963 
,günü radyo konuşmasında Sayın Başbakan, 
«Çok sıkıntı çektik, kış ortasında yaz saati tat-
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bik etmekten» diyerek kendileri dahi bu reji
min yaz saati okluğunu beyan etmişlerdir. O 
halde bu, yaz saati değildir; bir saat ileri re
jimdir, şeklinde bir beyan bence fiyat yükseltil
mesini ayarlama ismi altında; hani yutturmaya 
benzer bir beyandan başka bir şey değildir. 
Bu düpe düz yaz saatidir. Bunun yaz saati ol
masının da sebebi şudur : 

Yaz günleri uzundur, günün ışıklı geçen, 
güneş ışığından faydalanan kısmı fazladır. 
Bundan istifade edelim ve buna göre daha az 
elektrik enerjisini ısıtma ve aydınlatma şeklin
de sarf edelim gayesine, kasdına nakrundur. 

Ben kendilerinden sadece büyük şelhirleri-
ıııizde, beş büyük şehrimizde, ısıtma ve aydın
latma gibi ev hizmetlerinde, yaz saati tatbi
katına gaye olan şekilde bir tasarrufun yapılıp 
yapılmadığını ispat edecek şekilde, sadece sa
nayi dışı hizmetlerde elektrik enerjisi sarfiya
tının son yıllarda nasıl olduğunu sormuştum. 
Maksadım da, son yılla yaz saati tatbik edilmi-
yen 1961 yılı içerisindeki sarfiyatları karşılaş
tırmak suretiyle, bu tatbikatta fiilen, elektrik 
enerjisinde kilovatsaat olarak bir istifade ol
muş mudur, olmamış mıdır, bunu göstermek 
içindi. Yoksa bu işte bir polemik yapacak de
ğilim. Esasen bu konunun polemiği bol bol mat
buatta yapılmıştır. Biz sadece bunun üzerine 
bir çizgi çizip, mühasalası nedir, neticesi nedir, 
ne umduk, ne bulduk; bunu bir görelim diye 
l)iı konuyu buraya getirdim ve getirişim de 
('Sözlü sorumun verildiği tarih Aralık 19ı62 dir.) 
çok eskidir. 

Efendim, Sayın Bakan dediler ki, elektrik 
enerjisinin sarfiyatını kilovatsaat olarak na
zarı itibara alırsak belki kazancımız sıifır ol
muştur. Ama kilovat takat olarak düşünürsek 
yüksektir, buyurdular. Sonra ben sözlü .sorum
da sureti katiyede sınai tesislerini istisna etti
ğim hakle, illâki Etibank sınai tesislerini de bil-
ıhassa işin içine koymak suretiyle bana bir ce
vap vermek istediler. Sorum gayet basit idi ve 
yaz saatinin tatbikinde hedef tutulan elektrik 
enerjisi tasarrufu yapılabilmiş midir, yapıla
mamış mıdır? Bunu anlamaktan ibaretti. Ken
dire rinin söyliyemediği rakamları ben sizlere 
arz edeyim. 1961 Ekim, Kasım, Aralık ayları.. 
Neden bu üç ay diyeceksiniz. Malıîmuâliniz 22 
Eylülden itibaren gündüzler kısalmaya, geceler 
uzamaya başlar ve, bu aylar günlerin karanlık 
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kısmı en fazla olan aylara raslar. Bu bakımdan 
bir miyar, endeks olabilecek aylardır. 1961 
Ekim, Kasım, Aralık aylarında 182 120 531 
kilovatsaat elektrik enerjisi sarf edilmiştir. 1962 
nin aynı aylarında ise bu sarfiyat 208 136 400 
kilavatsaat eleiktrik enerjisi sarfiyatı şeklinde 
tecelli etmiştir. Demek ki, yaz saatinin tathi-
katiyle 1962 senesinde 1961 e nazaran 2ı6 mil
yon kilovatsaat daha fazla elektrik sarfiyatı 
olmuştur. Bu her halde bir başarı sayılmaz; ar
zu edilen gayenin de tahakkuk ettiğini göster
mez. Yoksa ben de müdrikim, hepimiz müdri
kiz; memleketin' sanayileşmesi, plânın tatbik 
için, evvelâ elektrik enerjisi kaynaklarının ar
tırılması zarureti vardır. Bu elektrik enerjisi
nin ısıtma ve aydınlatma gibi konularda, sar
fiyatından tasarruf edip mümkün olduğu ka
dar bunların sanayi sahalarına aktarılabilmesi 
emelinin mübarek olduğuna, hürmete şayan ol
duğuna elbette inanıyoruz. Yalnız çektiğimiz 
ıstıraplar, çocuklarımızın sabahleyin saat 7 ile 
7,5 sıralarında, karanlıkta, soğukta okullarına 
igitmek zorunda kalışları ne sağladı? Herkes 
aile bütçesini kontrol ederse bu aylardaki yani 
yaz saatlerimin tatbik edildiği kış aylarındaki 
elektrik sarfiyatının çok fazla olduğunun, bele
diyeye çok daha fazla para ödediğinin farkına 
varacaktır.) Bütün bu çekilen ıstıraplar neye 
yaradı? Ne sağladı? Sayın Bakan buyuruyorlar 
ki, «kilovat saat enerji olarak bir şey kazan
madık ; ama kilovatgüç olarak kazandık.» Ben-
deniz,sözlü sorumun tamamen başka bir sahaya 
intikali şeklinde tecelli eden bu durum karşı
sında kendileriyle münakaşaya girişecek du
rumda ve hazırlıkta değilim. Fakat şurasını he
men arz etmek zorundayım ki, yeni yeni elek
trik santralleri inşa edilip ve inşa edilmiş olan 
hidro - elektrik ve termo - elektrik santrallerin
den istifadeyi sağlıyaeak yüksek gerilim hat
ları çekilmediği takdirde Türkiye'mizin bil
hassa büyük şehirlerimizde hissedilen elektrik 
enerjisindeki darlık gelecek yıllarda devam ede
cektir ve hattâ dalîa vahim hale gelecektir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Ali 
ihsan Balım arkadaşımızla bir noktada tama
men ayrı düşüncede olduğumu bilhassa belirt
mek isterim. 

— 38 — 
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Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar bakı

mından, umumi ekonomik ve sosyal şartlar ba
kımından sorumlu olan insanlar, elektrik ener
jisini tenvir ve teshin mevzuu olarak değil, mu
harrik kuvvet mevzuu olarak görmek mecburi* 
yetindedir, arkadaşlar. Başka türlü yeni iş sa
haları açmaya imkân yoktur. Başka türlü pro
düktiviteyi artırmaya imkân yoktur. Keşke 
başka imkânlar olsaydı da 50 bin kişiye fazla 
elektrik vermek suretiyle iş imkânı açabilse 
idik; ama biraz daha kendimizi sıkıntıya soka-
bilse idik. Bu noktada açık olmayı bilhassa ar
zu ettiğim için, umumi efkârımıza karşı, vatan
daşlarımıza karşı • sorumluluğumuzu ne ölçüde 
kabul ettiğimizin belirtilmesini faydalı gördü
ğüm içindir ki, bendeniz kendisi gibi düşünme
mekteyim. Benim de çocuğum erken kalkmış
tır ve ben de sabahleyin 8,30 da Bakanlığa git-
mişimdir. Ama milyonlarca işsizi bulunan bir 
memlekette, işletmelerin verimi hissedilir dere
cede düşük olan bir memlekette enerjiyi bil
hassa aydınlatma veya ısıtma mevzuu olarak 
görmek fikri değer kazanır ve bu fikri telkin 
edecek olursak, memleketin kalkınma gayretle
rinden fedakârlık yapmış oluruz, kanaatini ta
şıyoruz. iş muhitlerini dolaşalım, büyük şehir
lerin nüfusunun tekasüf ettiği noktaları dola
şalım ve hattâ elektriği köyüne götürdüğümüz 
köylülerle konuşalım; görebildikleri takdirde 
bunun muharrik kuvvet olarak kullanılmasın
daki faydayı takdir etmektedirler. Benim ser
vislere verdiğim talimat şudur : Köylerin elek
trifikasyonunda, elektriklendirilmesinde muhar
rik kuvvet olarak ziraat ve sanayide kullanan
lar başa geçecektir. Yoksa evinde düğmeyi çe
virecek, ondan istifade edecek.. Arkadaşlar, 
hangimiz elektrikli evlerde ilk tahsilimizi bitir
dik ? Bu itibarla belirtmek isterim ki, bilhassa 
köylerin elektrifikasyonunda nereye elektrik 
götürürsek programımız ona göre olacaktır. 
Daha maalesef sorumlu bir dairesi kanunen 
yoktur; fakat tatbik ettiğimiz yerde idareten 
bunu bilhassa benimsemekteyiz, oraya elektrik bir 
tenvir vasıtası olarak girmiyecek, muharrik 
kuvvet olarak girecektir. Su pompajında kulla
nacaktır. Amasya'ya gittim ve gördüm; Devlet 
Su işleri Genel Müdürlüğünün pompaj için 
elektrik kifayetsizliğinden Yeniköy ve Yenice-
dere gibi mükemmel elma yetiştiren köylüler 
eli böğründe beklemektedir. 

1 5 . 5 . 1963 Ö : İ 
Arkadaşımız, santral yapmak v. s. den bah

sediyor. Zannederim ki, benim konuşmam bu-
. nunla da alâkalıdır. Ama hangi hedef için ya
pacağız, ben onu arz ediyorum. Türkiye |de 
umumi efkâra maletme zorunda olduğumuz $u-
rum şudur : Santrallerimizi, yatırımlarımızı, 
ekonomik kuvvetlerimizi değerlendirmek için 
kullanacağız; şehirde, köyde... Elbette iml^ân 
olan yerde ışık olarak da kullanacağız; bunu 
reddetmiyorum. Ama bir tercih durumunda ka
lırsak elektrik muharrik kuvvet olarak kulla
nılmak iktiza eder; Türkiye'nin umumi şaıtlları 
bakımından. Burada bakın ayrı düşünüyoruz. 

Yaz saatinin tatbikatında hedef tutulan ne
tice alınmış mıdır? Alınmamıştır. Muhte
rem arkadaşlarım, bir kararnamenin sevkıtun 
hedefini kararnameyi sevk eden bakan mı bilir; 
yoksa kararnameyi okuyan arkadaş mı bilir. 
Ben diyorum ki, yaz saati tâbiri geçmiyor. 
Niçin sevk ettiğimizin sebebi budur. Elîbeftte 
bunun bizim tarafımızdan daiba iyi değerlendi
rilmesi lâzımgelir.. Sarih olmayabilir; bunu 
kabul ederim. Çünkü ibilâhara bu münakaşa
ların içerisine girdiğimizde, teknik bir mevdu
dur, umumi müzakereler sonunda karar verijlir, 
işin derinliğine nüfuz lefcmek zaruretini duydu
ğumda, bunu daha açık olarak kararnamede 
ifadelendirmek ımüm'kün olurdu. Yaz ısajati 
yazmamışız ama, bu işte îbiraz alâkası olabile
cek, teknisyen olmıyan sağduyu sahibi bir 
kimsenin de kolaylıkla anlamasına medar ola
cak bir metin olabilirdi kanaatine kendim de 
vardım. 

Demin umumi olarak arz ettim; kilovaıtjsa-
atte hiç tasarruf olmamıştır, diyorlar. Bi?im 
elimizdeki rakamlar eğer servisler tarafından 
yanlış imâl edilerek veriliyorsa, bir şey dene
mez. Arkadaşımızın aldığı rakamların kay
nağını (bilmiyorum, bu kaynak sahipleri hak
kında hiçbir takibata geçmeksizin, ama bu kay
nağı veren servisleri ikaz etmek için ıarkad^şı-
mıız rakamları versin, ben tahkîk ettireyim; 
hakikata 'ulaştım. Çünkü bizim servisleriıjni'Z 
bazen verilmemesi lâzımgelen bilgileri de ve
rirle]'. Halbuki bunların b(ir kısmı koordjine 
olarak verilmek lâzımdır. Bakanlığımızda | bu 
işi »koordinasyon servisi yapar. Türkiye'deki 
elektrik politikasının tek bir mercii yoktur. 
tilerde elektrik belediyeler, dolayısiyle tiler 
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Bankası tarafından yapılır, sorumlu Ibakanlık ı 
İmar ve İskân Bakanlığıdır. Hidro elektrik I 
santrallerinin bir kısmı Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğü tarafından yapılır; sorumlu balkan- | 
lık; Bayındırlık Bakanlığıdır. Bizim üzerimi
ze aldığımız vazife ve mesuliyet, bâzı ahvalde 
müeyyidesi de olımıyan koordinasyonu sağla
maktan ibarettir. Halbuki koordinasyonu sağ
lamak için diğer bakanlıklara tabi teşekküllere 
de icabında emir verebilmek, emir tatbik edil
mediği takdirde sorumlu âmiri yerinden değiş
tirebilmek icabeder. Bu şekilde karma karışık 
sevk edilmiş bir mevzuattır ki, onu derleyip to
parlayıp ve bütün yerli, yabancı mütehassısla
rın vermiş oldukları »'aporlara uyarak, bunu 
biz Türkiye Elektrik Kurumu içinde müesses'e-
leştirmenin muvafık olacağı kanaatine vardık. 
Ve birçok ihtilâfları alâkalı daireler arasında 
hallettikten sonra tasarıyı huzurunuza getirdik. 

ArkadaşlarHmızıîn dediği gibi, yaitırımlaoın 
hızlandırılması, ve sairesi. Bütün bunlar doğru. 
Deımin onu arz ettiım; yani geldiğimiz .günden 
itilbaren bakanlık şu tedbirde kuısur etmiştir 
demedi arkadaşımız. Üstelik tamamlayıcı ka
rakterdeki ted'uirler konusunda bu mevsim için 
hidro - elektrik santrallerde su seviyesinin düşük 
olması dolayısiyle bütün mütehassıs dairelerin 
teklif ettiği bir tatbikatı tenkid etmiş oldular. 
Kiloyatsaat tasarrufu da var, kilovat takat 
tasarrufu da var... Muhterem arkadaşımız bun
ları ayırdediyor. Muhterem arkadaşımızın ken
disi de olsaydı kısmen sorumluluğunu taşıdığı 
bir işin, bu meskenlerde kullanılacaktır, ayır-
dedelim de ona görebir politika takibedelim de. 
selerdi, bir fikir olurdu. Bendeniz ifade edi
yorum ki; Türkiye'nin elektrik enerjisi politi
kası, iktisadi ve sosyal zaruretler bakımından, 
biraz rahatımızdan da fedakârlık etmek pahası
na olsa, issizlik mücadelesi için, ekonomik 
prodükdiviteyi artırmak için, hulâsa her 
yönden faydası aşikâr olan muharrik kuv
vet olma tarafını seçmeyi icabettirir. , Ama 
ikisi arasında bir seçim yapmak lâzımge- | 
lirse; tenvir karakteri mi hâkim olur, ona göre 
politika tâyin edilsin; muharrik kuvvet mi hâ
kim olur; ona göre politika tâyin edilsin ara
sında bir tahdit ve tefrik yapmak lâzımge-
lirse; Türkiye b i n şartları muharrik kuvvet 
olarak elektrik politikasının tercihini zaruri kıl- | 
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maktadır, dedim. Ve bunda aynı kanaatimi 
muhafaza etmekteyim. 

Mâruzâtım budur arkadaşlar. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Balım. 
ALÎ İHSAN BALİM (İsparta) — Muhterem 

arkadaşlar nedense. Sayın Bakan mutlaka Ibeni 
yanlış anlamakta ısrar ediyorlar. Ben kendile
rinin burada ifade ettikleri ve Plânlama Kanu
nunda haklı olarak öngörülen, senelerden beri 
daima söylenen ve hattâ köylüler tarafından dahi 
bugün Türkiye'de benimsenmiş olan hususu evve
lâ kabul ve teslim ediyorum. Diyorum ki: Türki
ye 'nin, sınai telislerde ve zirai tesislerde kullanıl
mak üzere, prodüktiviteyi artırmak üzere müm-
llriin olduğu kadar elektrik enerjisi tasarruf 
etmesine ve üretmesine ihtiyacı mutlaktır. Ama 
yaz saatinin tatbikatı maalesef bu neticeyi sağ-
lıyamamıştır. Beklenilen elektrik enerjisi ta
sarrufu ••olmamıştır. Bütün mesele alınan ıbir 
tedbirin isabetsizliğine işaretten ibarettir. Hür
metlerimle. 

•BAŞKAN — Sözlü soru 'cevaplandırılmıştır. 

9. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'ın, Türkiye'de her hangi bir iş kolunda 
hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat çalış
tırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Çalış
ma ve Ulaştırma Bakanlarından sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Rifat öçten'in sözlü cevabı (6/506) 

BAŞKAN — Sayın Donman Buradalar. 
'Sayın Çalışma Bakanı?... Yoklar. 
'Sayın Ulaştırma Balkanı?.. Buradalar. 
(Sayın Dorman ilki Bakan 'bir arada iken mi 

•görüşülmesini 'istersiniz? 
ÖMER ZEKÂİ -DORMAN (İstanbul) — İki

sinin ıbir arada (bulunmasını isterim. 

BAŞKAN — İki (Balkanın bir arada .bulun
masını isterler. 

ULAŞTIRMA 'BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Sivas) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 

(Sivas) — Efendim, 'Sayın Ömer Zekâi Dor
man'm öğrenmek istediği hususlar, Çalışma 
Bakanı ile beraberce hallettigimliz hususlardır. 
Vereceğim cevabımın kendişini, Çalışma (Ba
kanı arkadaşım olmadan, da tatmin edeceğine 
kaaniyim. Eğer arzu .buyururlarsa ıbu 'hususu 
yalnız 'ben kendilerine arz etmiş olayım. . 
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BAŞKAN — Kabul ediyor musunuz Sayın 

Donnan? 
ÖMER ZEKÂÎ DORMAN (istanbul) — 

Evet. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, yalnız zatıâlini-

zin izahatını kâfi görüyorlar. 
Soruyu olkutuyorum, efendim. 

30 . 12 , 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

1. 11 Aralık 1962 tarihli bâzı ıgazetelerde 
(Dış sularda sefer yapan gemi adamlarının 12 
saat olan günlük çalışma sürelerinin 10 saate 
indirildiği ve 'bütün gemi adanılan haıftalılk ça
lışmasının 48 saat olacağı) haberi 'çılfemıştır. 

Türlüye 'de her hangi (bir iş Ikolunda hâlâ , 
günde 12 saat ve (hafta tatili yapmadan yedi 
gün için 84 saat çalıştırılan işçi-var mıdır? 

2. Vatandaşı, 'beden kabiliyetinin çok üs
tünde ve 'bir angarya mahiyeti taşıyan böyle 
(bir mükellefiyete ıhangi mevzuat zorlamalkta 
ve işçinin Anayasa ile müesses halklarını hiçe 
sayan ve çalışma güçlerini )bu derece yıpratan
lar hakkında şimdiye kadar ne yapılmış ve 
mevzuatı ••değiştirme yolunda ne ıgibi 'teşebbüs
lere geçilmiş bulunmaktadır? 

Bu sorularımın (Çalışıma ve Ulaştırma) (Ba
tanları tarafından sözlü olara'k cevaplandırıl
masına delâlet buıyurulmasını saygı ile rica 
ederim. 

Ömer Zeikâiı Dorman 
'istanbul Milletvekili 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Ulaştırma Ba
kanı. 

ULAŞTIRMA BAKANI RÎTÜİT ÖÇTEN 
(O. Senatosu Sivas Üyesi) — 'istanbul Millet-
'vdkili Sayın Ömer Zdk'âi Dorman arkadaşımı
zın sorularına cevaplarımı arz ediyorum. 

Yüksek Heyetinizin malûmları bulunduğu 
üzere 0379 sayılı Deniz îş Kanununun 2*2 nci 
maddesi 'hükmüne 'göre, 'gemi adamlarının nor
mal iş müddetlerinin çılkanlacak tüzükle ıtes-
•Mt olunacağı, bu iş müddetlerinin tesbitinde 
gemilerin vasıflarının ve sefer 'bölgelerinin arz . 
ettiği hususiyetlerin de nazara alınacağı ve bu 
müddetlerin de haftada en çok 84 saati geçmi-
yeceği tesib'it olunmuş bulunmaıktadır. 

Aynı kanunun geçici 2 nci maddesi, yukar
da bahsi ıgeçen tüzük çıkarılıncaya (kadar but 
kanunun 'şümulüne ıgiren muhtelif işler Iha'k-
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.kında tatbilkı mulktaızi iş müddetlerinin Bakan
lar Kurulu karan ile teslbit edilerek Çalışma 
Bakanlığı tarafından uygulanacağı hükmünü 
muhtevi ibulunmalktadır. 

Mezkûr 'kanunun mâruz geçici maddesine 
istinaden Bakanlar Kurulunca ittihaz edilmiş 
3 . 9 . 1956 tarih ve 4/7932 sayılı Kararname 
ile tesbit olunan iş müddetleri, bu kararnameye 
ilişik esaslarda belirtilmiştir. 

Evvelce mer'iyette bulunan mezkûr (karar
nameye 'göre, Denizcilik Bankasının kısa, ya-, 
'kın ve uzalk seferler yapan gemilerinde çalışan 
ikamara sınıfına mensup gemi adamları da, 
'hafta tatili yapmadan günde 12 ve yedi günde 
84 saatlik iş müddetine tabi tutukıia'kta idi. 

Bu kanunun şümulüne giren ticaret (gemile
rimizde çalışan 12 378 gemi adamından Deniz
cilik Banlkasmda ıgünde 12 ve haftada 84 saat-
•Hık iş müddetine tabi 1 402 kamara personeli 
mevcuttu. 

Çalışma Bakanlığınca son defa hazırlan
mış bulunan" ve kamara sınıfına mensup gemi' 
adamlarının 'günlük iş müddetlerinin 10 saate 
indirilmesini sağlıyacalk olan kararname tadil' 
teklifi Bakanlığımızca da uygun görülmüş ve 
19 . 1 . 1963 tarih ve 6/1285 sayılı Kararname 
Ba'kanlar Kurulundan çılkmış ve Resmî Gazete 
ile de ilân edilmiştir. 

Böylece, 'kamara sınıfı ıgemi adamları 'gün
de 10 ve 'güverte sınıfı ıgemi adamları da ıgün* 
de 9 saat olmak üzere mesai yapmaktadırlar. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Zekâi Dorman. 
ÖMER ZEKÂÎ DORMAN (İstanbul) — 

Muhterem Başkan, muhterem Balkan ve arka
daşlar, Sayın Ulaştırma Bakanının verdiklerdi 
izahat aşağı - yukarı Çalışma Bakanından bek
lediğim izahatı ihtiva eder .mahiyette bulundu
ğu için 'kürsüye tge'ldim, (kendilerine arzı te
şekkür ederim. 

Türik ıgemi adamları haldkında 1954 yılın
da çıkarılmış olan bir Deniz iş Kanunu vardır. 
Ve Bu .kanunla ilgili Bakanlar Kurulu karar
ları, İki Sayın Bakanımız bunu »ayılariyle be
lirttiler. Ben bunlardan ve Milletlerarası 76 
sayılı Sözleşmeden uzun uzun maddeler oku
yacak değilim. Ben sadece Türkiye'de (hâlâ 
günde 12 ve haftada 84 saat çalıştırılan Dev-
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let 'işçisi 'bulunduğunu söylemekle sözlerime 
başlryacağmı. 

Muhterem arkadaşlar, gemi adamlarının 
iş müddetlerini tâyin edeeelk bir nizammameyi 
kanun emrettiği halde bu nizamm-aaıe 9 yıldan 
beri hazırlanmamıştır. (Bir Hükümet bayatın
da 9 yıllık gecikmenin-tecvizi ihata sayılamıya-
cağını teslim etmeyen bulunmaz 'zannederim. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 42 nci 
maddesini 1 nci paragrafı: «Devlet çalışanla
rın insanca yaşaması ve çalışma hayatının ,ka-
rarlilik içinde gelişmesi için sosyal, iktisadi ve 
malî tedbirlerle çalışanları korur ve çalışmayı 
destekler» demektedir. Aynı maddenin 3 mcü 
paragrafı: «Angaryanın yasak olduğunu» ve 
4 ncü paragrafı da: «(Beden veya fikir çalışma
larının felkü ve -şartlarımın demokratik esaslara 
uygun olarak 'kanunla düzenlenmesini»' belirt
mektedir. 

(Bugün igemi .adamlarının yüklen dikleri iş 
mükellefiyeti, demokratik olmaktan uzak ve 
onları bir angarya tazyiki altına almakta ve 
böylece belden kabiliyetleri Devletçe 'koruna
mamış 'olmaktadır. 'Bu şartlar içinde vazifeye 
karşı isteksizlik, idareciye itimatsızlık ve ihti
lâflar çoğalmaktadır. 

Bir gemicinin 'günde 12 ve ,ha!ftada 84 saat 
çalışmaya. mecbur edilmesi, Anayasanın 44 
ncü maddesine de tamamen aykırıdır. 

(Bu maddeye göre: «Her çalışan dinlenme 
'halkkma sahiptir. Ücretli hafta ve 'bayram ta
tili ve ücretli yıllık izin hakkı kanunla düzen
lenir» Filhakika 3191 ve 7932 sayılı Bakan
lar Kurulu 'kararlarında şöyle bir hüküm var
dır. : Gemi adamlarına Iher 24 saatte fasılasız 
8 saat dinlenme verilmesi mecburidir. 

Arkadaşlar, günde 12 saat çalışan bir ge
micinin fasılasız 8 saat dinlenmesi sadece uy-
!ku müddetini ifade eder. Halbuki uyku, (bir 
vücudun dinlenme hak ve ihtiyacı dışında ka
lan en tabiî fonksiyonudur. Anayasanın 44 
ncü maddesiyle istenen ıbu değil. 'Bir vazifeli* 
nin uyku ihtiyacından gayri 8 s'aalt dinlenme 
ve diğer tatil ve izin halklarına" saihibolmasıdır. 
îşçi sendikaları üyelerinin izin ve istiralhatlleri-
ni iyi geçirmeleri için çeşitli 'eğlence yerleri 
ve (kamplar kurulması düşünülmektedir. An
cak, haftada '84 saat çalıştırılan <ve 'günlük 
uyku ihtiyaçları bile kararnamelerle tâyin ve 
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tesbit edilen gemi adamları, ibu nimetlerden 
acaba ahrette mi faydalanacaklardır? 

Muhterem ^arkadaşlar, ücretli hafta tatili 
meselesine gelince: Gerçekten bu 'kanuna .gö
re, ücretli Ihafta tatili, müfusu 10 bini aşan 
şehir ve kasabalarda tatbik edilmektedir, öm
rünü uzak sefer yollarında 'geçiren ve müret
tebat mevcudu 100 ile 150 kişiyi geçmlyen bir 
geminin hafta tatilinden faydalanması, 'bu (ka
nunun rulh ve maksadına uymaz görünmekte
dir. Halbuki bu gemiler, İstanbul veya izmir 
gibi bir «bağlama limanı» ma mensup ve mü
rettebatı da bir 'Türik tebaası olarak >aslen veya 
misafir-eten ıbu şehirler nüfusuna kayıtlı insan
lar olduklarına göre, 'bunların ücretli (hafta ta
tilinden mahrum edilmeleri, kanunların vatan
daşlara müsavi şartlar tanıma espisirini de ze
delemiş Ibulunmalktadır. 

Hulâsa gemi adamlarıı, ikararname'lerde tas
nif edildiği şekilde, (9 saat, 10 saat, 112 saat p.1-
bi) çeşitli iş müddetlerine g>öre değil, igündo 
seyyanen 8 ve haftada 48 saat olarak 'görevlen
dirilmeli ve kamunun (24 ncü maddesinde yazı
lı haller dışında bu müddetten 'fazlası İçin 
munzam ücrete tabi tutulmalıdırlar. Vatanda
şı beden kabiliyetinin çolk üstünde ve .bir an
garya mahiyeti taşıyan böyle 'bir külfete zor
layıcı mevzuatı kaldırmalk için her şeyden ev
vel Deniz - îş Kanununum tadil 've bir an evVol 
Meclise sevlk etmek lâzımdır. 

Halem elimizde bulunan 24 Aralık 1962 ta
rihli Türkiye Deniz Gazetesinin 13 ncü sayfa
sı '2 nci sütununda Çalışma Bafkanlığımın 'bu 
hususta Gemi Adamları 'Sendikası heyetinin 
vâki ziyaretine karşı verdikleri vâit mevcut
tur. Ezcümle, ıbu konularda 'Çalışma Bakanı 
Saym (Bülent Eceviıt -8 saat metvzuunda. Ulaş
tırma (Bakanlığıma '23 Ekim 19'6'2 tarih ve 
14T10 sayılı bir yazı yazdığını ve bu hususta 
Ulaştırma Baikanhğından mütalâa istenildiğini 
bildirmiştir. (Bizim öğrenmek ist ediğimiz, 'aca
iba Çalışma Bakanlığı, Ulaştırma Balkanlığın-
daın Ibu konuda gerekli ve tatmin edici' cevabı 
'alabilmiş midir1? 

(Mulhterem arkadaşlarım, bu arada Deniz
cilik Bankasmdaiki idari yolsuzluk ve lâubali
likten de çok bahsedilmektedir. Şu anda bu 
bankaya bir genel müdür tâyin edilip edilme-
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diğini bilmiyorum. 'Hâlâ edi'lmemişse 'bu da 
caıyi sualdir. 

Deniz işletmesinden vaktiyle emekli olmuş, 
fikir ve 'beden kabiliyetlerini tamamen kaybet
miş bulunan bâzı iltimaslıların (dolgun yevmi
yelerle tekrar (hizmete alınmaları suretiyle ya
pılan adam kayırmalar ismen herkesin malû
mudur. 

'işletmenin kooperatif suiistimalleri de, (men
suplarınım ifadesine göre, 'kapanmaz bir yara 
ıh alimdedir. 

(BAŞKAN — »Sayın, Dorman-, soru ile ilgili 
beyanlarda bulunun. 

ÖMİER ZHKÂI 'DORMAN (Devamla) — 
Suyu getirenin yanımda testiyi kıranın mükâ
fatlandığı ve ıgemisimi kurtaranın 'borazancı 
başı olduğunu terakki ve inancı içinde gemi 
adamının hizmet aışkını söndüren, üste itima
dı ve (kanunlara saytgı 've İtaat Ihissini gevşeten 
bu 'konularda ayrıca telftıiş ve tahkike ve umu
mi efkâra, arza (muhtaç bulunmaktadır. 

istanbul'da görüştüğüm 'gemiciler ve sen
dika idarecileri, hu hal ve şartlar devam eder
se 'günün birinde denizde çalışacalk adam bııla-
mıyacağız diyorlar. 

•Türk - İş TConfederasyanıınun salahiyetli 
temsilcileri .18 Aralık 19'6l2 de alakalı Bakanlık
lara 'bizzat Ibaşvurmuşlar ve müfredatı! 'bizce 
malûm ıbulunan diğer haklı istek ve teklifler 
üzerinde de durmuşlardır. 

Benim burada dile getirmek istediğim, (bun
ların ancak 1/20 vsıid'ir. 219 Haziran 1946 da 
aktedilen 76 sayılı Milletlerarası 'Sözleşme de 
hatırlanmak suretiyle Hükümetimizin bu mev
zulara süratle el koymasını ve Anayasa ile 
müesses Arakları teminat altına, almasını bekle
mekteyiz, Gerçekten «aman çok geçmiştir. 
Ama zararın neresinden dönülse kârdır. Hepi
nizi 'hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ulaştırma Ba
kanı, • i -*' 

ULAŞTIRMA BAKANI RlFAT ÖÇTEN 
(Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi) — Efen
dim, sayın Dorman arkadaşımızın sorduğu 
soruyu cevaplandırırken, hakikaten 1956 dan 
itibaren ele alınması ve çıkarılması icabeden 
bir kararnamenin çıkarılmadığını, bu işe vâkıf 
olduğumuzdan itibaren, süratle bunu telâfi 
ettiğimizi arz ettim. Mütemadiyen sendi'ka-
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larla ve gemi adamlariyle temasdaymı. Bu son 
normal hale irca. ettiğimiz iş saati itibariyle, 
hiçbirisinden bir şikâyet gelmemektedir. Dor
man arkadaşım şunu bilmelidir k i ; gemide 
çalışan arkadaşlarla sair iş hayatında çalışan 
arkadaşların mesaileri aynı yoruculukta, aynı 
yıpratıcılıkta değildir. Kamara memurudur, 
ama mütemadiyen faaliyet halinde değildir. 
Kaldı ki, arz ettiğim gibi, gemi adamlarımızın 
iş saatlerini normal hale irca ettikten sonra 
hiçbir şikâyetleri olmamıştır. 

Dorman arkadaşım bu sorunun içinde bu-
lunmıyan, tamamiyle başka mevzuları, cevap
landırmam gereken noktaları da ileriye attı
lar. Mevzumuzun dışında olmakla beraber, 
kendilerini şu şekilde cevaplandırayım. Denizci
lik Bankasına Umum Müdür tâyin edilmiş
tir, dört ay evvel tâyin edilmiştir. Emekliye 
ayrılan, işe yaramıyan insanlar tekrar işe alın
mamıştır. Bu mevzuu ayrı bir sözlü soru halin
de getirirlerse, kendilerine burada uzun uzun 
izahat vermeye hazırım. Yalnız, Dorman ar
kadaşım şunu bilsin : Birbirlerini tamamiyle 
düşman gören, birbirlerini yıpratmak 
için âzami şekilde gayret eden iki Gemi Adam
ları Sendikası vardır. Bunların birisi, 'ken
disine yâr olduğunu zannettiği bir memuru 
orada ipka etmek, diğeri, kendilerinin aley
hinde olduğunu zannettiği memuru oradan 
uzaklaştımmak için mücadele etmekte ve bizi 
alet etmeye uğraşmaktadırlar. Bu sızıltı her 
halde kendilerine tek taraflı, bir hasım sen
dika tarafından gelmiştir. Arz ettiğim gibi bu 
mevzuu iyi tetkik eder, ayrı bir soru haline 
getirirlerse uzun uzun burada kendilerine he
sap vermeye hazırım. Arz ederim. 

'BAŞKAN —• Buyurun sayın Dorman. 
ÖMER ZEKÂ! DORMAN (istanbul) — 

Efendim, ben bir istanbul Milletvekili olarak,. 
Türk Gemi Adamları Sendikasının bana ya
zılı ve bizatihi şifahi müracaat ve istekleri ve 
onlarla yaptığım temasların neticelerini bu
rada bir vasıta olarak arz etmiş bulundum. 

Sayın Bakanın Denizcilik işletmesinde kad
ro harici olarak beden ve fikir kabiliyetleri
nin dışında kullanılan kimseler üzerindeki 
vâki tatmin edici cevaplarına arzı teşekkür 
ederim. Bununla beraber yakın bir zamanda 
istanbul'a gittiğimde Türk Gemi Adamları Sen
dikası bu vâdjde bana isim verecekleri yolun-
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da vaitte bulundular. Eğer doğru ise, kendi
lerinin söylediği gibi değilse, o zaman bu 
isimleri de almak suretiyle gerekirse ayrı bir 
«özlü soru ile kendilerinden istizahta bulunmak 
istiyeceğim. 

Bunun dışında bir Bakan olarak, salahi
yetli bir insan olarak bu vadide verdikleri tat
min edici izahata da arzı şükran ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

10. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzuner'-
in, orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli özel kanunların hazır
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına 
dair sorusu ve Tarım Bakanı Mehmet İzmen'in 
sözlü cevabı (6/508) , 

BAŞKAN — Sayın Uzuner?.. Burada. Sa
yın Tarım Bakanı?.. Burada. Sözlü soruyu oku
tuyorum. 

28 . 12 . 1962 
Sayın Millet Meclisi Başkanlığına' 

'Sayın Tarım Bakanının aşağıdaki sorula-
mı sözlü olarak cevaplandırmasının sağlanma
sını saygılarımla rica ederim. 

1. Anayasamızın 37, C8 ve 131 nci madde
lerinin ormancılık politikamıza yön ve gerçek
lerimize uygun prensiplerinin tahakkuku için 
gerekli özel kanunların hazırlanmasında, Ba
kanlık çalışmaları var mıdır varsa ne safhada
dır.? 

2. 1937 tarih ve 3204 sayılı Orman Genel 
Müdürlüğü Teşkilât Kanunu ve ekleri bu
günkü çok çeşitli ve cepheli ormancılık hiz
metlerini kapsıyacak nitelik ve özellikte bu
lunmadığına ve bu yönden ormancılık hizmet
lerinin rasyonel bir şekilde yürütülmediği, 
teknik karakterli hizmetlerin idari bir hüvi
yet iktisap temayülü göstererek gayesinden 
uzaklaştığı sabit bulunduğuna göre; teşkilât 
ve personel re organizasyonu konusunda Ba
kanlıkça bugüne kadar alınmış ve alınacak 
tedbirler nelerdir bu konudaki çalışmalar ne 
safhadadır? 

3. Ormancılık hizmetlerinde çalışan ve ih
tiyacımıza cevap veremiyecek miktarda ol
duğu sabit bulunan teknik eleman kadrosun
da ; son zamanlarda sık sık vukubulan nakil
lerle ihtisaslarından uzaklaştırılma tasarrufla
rının gerekçeleri nelerdir? 
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Kalkınma plânı muvacehesinde, Bakanlı

ğın Orman G-enel Müdürlüğünde uygulandığı 
personel politikasının esasları nedir? 

4. Bolu Senatörü Sayın Rahmi Arıkan'ın, 
Cumhuriyet Senatosunun 25 . 9 . 1962 günü 86 
ncı Birleşiminde, bir sözlü soru vesilesiyle ce
vapsız kalan aşağıdaki beyanı karşısında, or
mancılık politikamızın yürütülmesinde yetkili 
ve sorumlu bulunan bakanlığın görüşleri ne
dir? (Vesika : Cumhuriyet Senatosu Tutanak 
Dergesi. Dönem I. Cilt 5 Sayfa 300) : 

«Orman Teşkilâtı Türkiye Cumhuriyeti için
de ikinci bir Cumhuriyet şeklindedir. Bu Teş
kilât tamamen keyfî ve partizanca hareket 
eder. Şikâyetlerin hallini ölülere havale eder, 
onlara küfür ederek vatandaşı tahkir ve te
dip yoluna gider. 

Halbuki öbür taraftan memleketin istikba
lin, memleketin hayatı olan ormanla bu miras
yedi, hovarda evlâtlar tarafından yok edilir. 
sorulmaz. Günahları köylü ve keçiye yüklenir. 

Yine şatolarda oturur, köşkler imal eder
ler Devlet vesaitini bozuk para gibi harcar
lar sorulmaz. Orman teşkilâtı bölgelerinde 
âdeta bir terör havası yaratır. Ormancı par
tizan zihniyetle köylüyü tahkir eder, hattâ 
T. B. M. Meclisi dahi kaale almaz. Bu teşkilâtı 
Hükümet yeniden ele alarak düzenlemesi ve 
satışlarını maliyeye bağlaması bir zaruret ve 
memleket dâvası ve borcudur.» 

Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

BAŞKAN — Saym Tarım Bakanı, buyurun. 
TARIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (Gire

sun C. S. Üyesi) — Trabzon Milletvekili Sayıl, 
Ali Rıza Uzuner'in vekâletimize tevcih buyur
dukları sözlü sorularına cevaplarımı arz ediyo
rum :. 

Anayasanın 37, 38 ve 131 nci maddelerinde
ki ormanla ilgili hükümlere mütenazır hüküm
leri ihtiva'eden kanun tasarısı hazırlıkları de
vam etmektedir. Mümkün olan kısa zamanda 
ikmal edilerek Büyük Meclise sunulacaktır. 3204 
sayılı Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtı hak
kındaki kanun, ihtiyaçlara cevap verecek hal
den uzaklaşmış bulunmaktadır. Gerek kanunun 
eskimiş olması, gerek o tarihten bu yana orman 
çalışmalarımızın icabettirdiği değişiklikler göz 
önünde tutulmak suretiyle, Orman Teşkilât Ku-
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nünü yeniden hazırlanmaktadır. Bu husustaki 
çalışmalar bir hayli ilerlemiş bulunmaktadır. Kı
sa zamanda bitirilmesi temin edilecektir. 

Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında yapı
lan tâyin ve nakiller, alâkalının talebine, sıhhi 
lüzuma, müfettiş raporunun, idari zaruretlere 
göre yapılmaktadır. Orman teşkilât kadrosu
nun yekûnu göz önünde tutulacak olursa, yapı
lan bu sebeplere müstenit tâyin ve nakiller nor
maldir. 

Orman Genel Müdürlüğü bünyesi içinde ihti
sasından uzaklaştırılmış elemanlar mevcut de
ğildir. Bir serviste çalışan bir memur, bir ele
man, biraz evvel arz ettiğim zaruretlere binaen, 
başka bir servise nakledilebilir. Fakat sureti 
umumiyede, her orman mühendisi, İrer orman 
mensubu ihtisası dâhilinde çalıştırılmaktadır. 
Memur politikası, yani orman mevzuunda çalı
şan personel politikası, personelin tabi olduğu 
kanunlara ve işin icabına, 5 yıllık plânla tes-
bit edilen hedefler istikametine uygun olarak 
yürütülmektedir. 

Bolu Senatörü Sayın Rahmi Ankan'm, Se
natoda bir sözlü soru münasebetiyle, orman 
teşkilâtı ve mensupları hakkındaki beyanları 
tamamiyle şahıslarına ait bir görüşten ibaret
tir. Bu itibarla, Bakanlığım bu mevzuda bir 
söz söylemeye mahal görmemektedir. Orman 
teşkilâtı, kanunların, nizamların koyduğu esas
lar dairesinde, umumi olarak vazifesini, işin 
icabına göre ifa etmektedir. Hürmetlerimle 
arz edereim. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner. 
ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakan, muhterem arkadaşlarım; . 
uzun yıllardır çeşitli faktörler dolayısiyle or
manlarımız geniş ölçüde yok edilerek azalmış
tır. Bir memleket yüz ölçümünün normal olarak 
% 30 u ormanlarla örtülü bulunmak ve bunun 
% 20 si de iyi nitelikte orman olmak gereklidir. 
Yurdumuzun ise, orman örtüsü ile kaplı .10,5 
milyon hektar ormanın ancak 3,5 milyon hek
tarı verimli vasıfta, mütebakisi degrede olmuş, 
bozuk karakterdedir. Ormanlarımızın hasep ser
veti ihtiyacımızı karşılamaktan çok uzaktır. Bir 
memlekette tarım yapılabilmesi için, ormanların 
korunması ve ihyası şarttır. Ormanların az ve
ya çok oluşu, iklim üzerinde etkilidir. Orman-
sızlık dolayısiyle yurdumuz şiddetli derecede 
erozyona mâruz olup, topraklarımız her yıl ar-
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tan bir hız ve kesafette denizlere taşınmakta
dır. Yok edilen ormanların tekrar kazanılabil-
mesi, asırlık bir zamana ihtiyaç gösterir ve çok 
kere de imkânsızdır. 

Ormanlarımızın perişan durumu dolayısiyle-
dir ki, Anayasamıza ormanların korunması ve 
yeni ormanlar yetiştirilmesi amacını güden 
önemli hükümler konmuştur. 

Anayasanın 131 nci maddesinin ilk fıkrası, 
Devleti ormanların korunması ve ormanlık alan
ların genişletilmesi için gerekli kanunları koy
mak ve tedbirleri almakla görevlendirilmiştir. 
Aynı maddenin diğer fıkralarında, Devlet or
manlarının kanuna göre Devlet tarafından de
netlenip yönetileceği ve işletileceği; ormanların 
zamanaşımı ile mülk edinilemiyeceği; ormanla
ra zarar verilecek hiçbir faaliyet ve işleme mü
saade »edilemiyeceği; ormanlar içinde ve civarın
daki halkın kaldırılacağı, yanan ormanların ye
rine yeni ormanlar yetiştirileceği ve bu yerlerde 
başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamıyaca-
ğı orman suçları için af çıkarılamıyacağı, or
manların tahribine yol açacak hiçbir siyasi pro-
poganda yapılamıyacağı kesin olarak belirtilmiş 
bulunmaktadır. Yine, Anayasamızın 37 nci mad
desinde, Devlet tarafından topraksız olan veya 
yeter toprağı bulunmıyan çiftçilerimize toprak 
sağlamak amacı ile toprak dağıtılırken orman
ların küçülmesine meydan verilmiyeceğine önem
le işaret olunmuştur. 

Arz ettiğim bu prensipler ormancılık ilim ve 
tekniğine olduğu kadar, memleketimizin reali
telerine de uymakta ve problemimizi objektif bir 
şekilde ortaya koymaktadır. 

Yine Anayasamızın 37 nci maddesinde, Devlet 
tarafından topraksız olan veya yeter toprağı bu
lunmıyan çiftçilerimize toprak sağlamak amacı 
ile toprak dağıtılırken, ormanların küçülmesine 
meydan verilmiyeceğine önemle işaret olunmuş
tur. 

Anayasamızın yürürlüğe girmesinden bu ya
na, iki yıla yakın bir zaman geçmiş olmasına rağ
men, Anayasamızın âmir hükümleri nazarı itiba
ra almmıyarak, henüz ormanlarımızın korunma
sı, geliştirilmesi ve rasyonel bir şekilde işletilme
siyle ilgili kanunlar maalesef değil çıkarmak, 
henüz Yüksek Meclise dahi sunulmamıştır. Aik-
sine, ormancılık prensiplerinden, dolayısiyle or
manlarımızdan taviz vermek gayesini güden mil
letvekilleri tarafından birçok kanun tekifleri 
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son zamanlarda Millet Meclisi Başkanlığına su- I 
nulmu§ bulunmaktadır. Sayın Bakanımızdan bir 
vatan koruma, vatan kurtarma dâvası halinde, 
memleketimizin ölümü kalımı şeklinde tecelli I 
eden bir numaralı dâvamızın halli için üstün gay- I 
retler ve hizmetler beklemekteyiz. I 

Beş yıllık kalkınma plânımızda, 32Û4 sayılı I 
ve 1937 tarihli Kanunla teşkil olunan Orman Ge
nel Müdürlüğüne tahmil edilen çok çeşitli ve ha- I 
cımlı görevlerin, bugünkü Genel Müdürlük ku
ruluşu ile başarılamıyacağı açık bir hakikattir. I 
Zamanla teşkilât genişlemiş olmakla beraber, or- I 
man dâvamızın bu inkişafın çok ilerisinde dal I 
budak salması karşısında, bugün yetersizlik için- I 
dedir. Hizmetlerin çok çeşitli oluşu, idari, malî I. 
bünye, organizasyon ve faaliyet bakımından ta- I 
mamen farklı bir mahiyet arz eder. Bu hizmetle- I 
tin gereğince başarılabilmesi için; ormancılıkta I 
reorganizasyona gitmekte kaçınılmaz bir zaruret I 
vardır. Bu reorganizasyonda, yalnız Genel Mü- I 
dürlüğün merkez teşkilâtında şubeler ihdas et- I 
inek veya merkez teşkilâtını içine alan bir reor- I 
ganizasyona gitmek ihtiyaca kâfi gelmez ve re- I 
organizasyondan anladığımız mânanın tahakku- I 
ku için kâfi değildir. Herşeyden evvel, arazide I 
olan ormancılık hizmetlerinin tadadedilerek, böy- I 
le bir reorganizasyon içindeki değeri, ölçüsü ve I 
kıymeti belirtilmelidir. Buna göre taşradan baş- I 
lıyacak reorganizasyona gitmek zarureti ile kar- I 
şı karşıya gelmemiş bulunuyoruz. Beş yıllık plân I 
gereğince, Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdür- I 
lüğüne verilen çok çeşitli ve çok vüsatli, şümul- I 
lü hizmetlerin görülebilmesi için böyle bir reor- I 
ganizasyona gitmekte şiddetli bir zaruret olduğu I 
kanaatindeyim. I 

Muhterem arkadaşlarım, sözlü sorumun 3 ncü I 
maddesinde, ormancılık hizmetlerinde çalışan I 
ve ihtiyacımıza cevap veremiyecek miktarda ol- I 
duğu sabit bulunan teknik eleman kadrosunda I 
son zamanlarda sık sık vukubulan nakillerle ih- I 
tısaslarından uzaklaştırma tasarruflannııı gerek- I 
çelerini Sayın Bakanımızdan sormuştum. Sayın I 
Bakan, mûtadolduğu veçhile, bunların sıhhi se- I 
beplerden, arzularından dolayı yapıldığını ve I 
bunun dışında, pek kapalı bir ifade ile, idari za- I 
ruretler dolayısiyle bu tâyinlerin yapıldığına işa- I 
ret etmiş bulunmaktadırlar. Şu hususu üzüle- I 
rek arz edeyim ki, Sayın Bakanın bu beyanı ben- I 
denizi tatmin etmemiştir. Esasen, isimler üzerin- I 
de durmıyacağım. Fakat, Orman Genel Müdür- | 
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I lüğünce yapılmış olan tâyinler sureti katiyede 

meslek efkârını tatmin etmemiş, hattâ Orman Fa
kültesinde çalışan ve meslek faaliyetlerini yakî-

I nen izliyen birçok profesörlerle yaptığım konuş-
I malarda, onların da üzüntüsünü mucibolduğunu 
I yakînen müşahede etmiş bulunmaktayım. Tâ-. 
I yin ve nakillerin nedenleri üzerinde burada dur

mak istemiyorum. Ancak, her meslekin kendine 
I ait hususiyetleri vardır. Ormancılığın yapılabil-
I mesi için herşeyden evvel arazinin, muhitin, ye-
I tişmo muhiti şartlarının çok iyi bilinmesi ve ta-
I nmması iktiza eder. Hariç memleketleri görmüş 
I olan arkadaşlarımız, şayet imkân bulmuş ve tet-
I kik etmişlerse, çok yakinen görmüşlerdir ki, or-
I. inancılıkta çalışan kimseler, uzun zaman aynı ih-
I tısas koluada ve aynı mevkide çalışmak suretiy-
I le verimli olmaktadırlar. Memleketimiz çok ârı-
I zaildir ve ormanlar kabili nüfus olmıyan dağlık 
I bölgeye çekilmiş bulunmaktadır. Çok geniş sa-
I halar bir teknik elemanın idare ve kontrolüne 
I terkedilmiş bulunmaktadır. Bu arkadaşlarımız, 
I çok arızalı olan bu bölgeyi tanıyabilmesi için en 
I az 2 - 3 yıl orada kalması icabeder. Herşeyden 
I evvel bölgenin şartlarını tetkik etmek ve bilmek 
I zorunluluğu, ormancılıkta diğer mesleklerden 
I farklılık gösteren karakteristik bir haldir. 
I Son zamanlarda yapılmış olan tâyinler, mes-
I lekin personel politikası bakımından büyük bir 
I önem taşıyan, kısaca arz ettiğim şu hususa her-
I şeyden önce aykırıdır. Diğerleri üzerinde şu an-
I da durmak istemiyorum. 
I Muhterem arkadaşlarım; sözlü sorunun 4 ncü 
I kısmında belirttiğim, Sayın Senatör Rahmi Arı-
I kan'm, şahıs tefrik etmeden bir mesleki tahkir 
I ve tezyif edici sözleri her şeyden evvel bu mes-
I lekin mensubu olarak bendenizi de fazlasiyle üz-
I müştür. Tamamen hakikatlerden uzak, bir doku-
I nulmazlık kisvesine bürünerek vakıalar tadat ve 
I tesbit edilmeden, nerede hangi hâdise, hangi şe-
I kilde cereyan etmiştir belirtilmeden, Senato gi-
I bi Yüce bir Meclis kürsüsünde hiçbir esbabı mu-
I cibe de serd etmeden, bir meslekî tahkir ve tez-
I yif etmek herhalde isabetli bir hareket veytı 
I memlekete hizmet arzusu besliyen bir kişinin ta-
I kibetmesi lâzımgelen bir yol olmasa gerektir. 
I Bendeniz, burada kendilerine cevap vermek için 
I bu konuya değinmiş değilim. Esasen sözlü so-
I ruma.bu hususu intikâl ettirmemin sebebi şudur : 
I Vâki neşriyat üzerine ormancılıkla meşgul olan 
I bilûmum arkadaşlar bundan dolayı fevkalâde 
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üzüntü duymuşlar ve bu üzüntülerini neşriyat 
yapmak veya Tsendilerine mektup göndermek su
retiyle muhakkak cevaplandırmış bulunmakta
dırlar. Ancak, bu sözlü soru münhasıran orman
cılıkta bir partizanlık şeklinde Senatoya getiril
memiş, partizan bir idare mevzuunda Sayın Baş
bakana tevcih edilen bir sözlü som içinde, son
radan dinliyenleri de hayrete düşüren, şu sözlü 
sorumda az evvel okunan .paragrafları içine ala
cak şekilde bir ifade ile Rahmi Arıkan tarafın
dan dile getirilmiştir. Şayet bu sözlü sorunun 
muhatabı Sayın Tarım Bakanı olmuş olsalar
dı muhakkak ki, az evvel de beyan ettikleri gibi, 
«ormancılar, kanun ve mevzuat dâhilinde kendi
lerine tevdi edilen hizmeti yapmaktadırlar.» şek
linde hiç olmazsa orada da cevap verme imkânı
nı bulmuş olurlardı. Bendeniz, Sayın Bakanın 
bu cevabına bilhassa teşekkür ederim. Belki bu 
cevabın Senatoda verilmesi daha yerinde olur
du. Esasen, aradan çok uzun bir zaman geçmiş
tir. ' 

Meslektaşların, daha doğrusu ormancıların 
şevkleri çok kırılmış bulunmakta idi. Sayın Ba
kanın bu beyanatı ile morallerinin takviye edil
miş olacağına inanmaktayım. 

Her memlekette, muhakkak ki, her meslekte 
kötü kimseler mevcuttur. Bunların üzerinde 
durmak, bunları daha doğru yola sevk etmek, 
tecziye etmek, teşrih etmek bir memleket borcu
dur. Ama, bu şahıslar zikredilmeden topyekûn 
bir mesleki itham etmek, daha önce de arz etti
ğim gibi memleket severlikle kabili telif değil
dir Binbir meşakkatle en ücra köşelerde vazife 
gören, büyük bir feragatle ve hüsnüniyetle ça
lışan meslektaşlara ancak hürmet ve onların 
mensubolduğu mesleği takdir etmek icabeder. 

Bendeniz, şu anda böyle bir fırsat bulduğum 
için bahtiyarım. Sayın Bakana, lütfettikleri ce
vaptan ötürü bir kere daha teşekkür eder, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN •— Sayın Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI MEHMET İZMEN ( C.S. 

(üresun Üyesi) — Efendim, Sayın Uzuner arka
daşım, biraz evvelki mâruzâtımın bir kısmını 
müphem bulduklarını ve Sayın Rahmi Arıkan'ın 
Senatodaki beyanlarına o zaman cevap verilmesi
nin daha taze bir tesir icra edeceğini buyurdular. 

Şunu arz edeyim ki, son zamanlarda yapılan 
tâyinler kaydiyle bir hususi devreyi ifade etmek 
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istediler. Sözlerimin başında da arz etmiştim, 
Orman Teşkilâtında, her teşkilâtta olduğu gibi, 
birtakım zaruretlerle nakiller ve tâyinler yapı
labilir. «Son zamanlardaki» tâbirinden ne kay
dettiklerini iyice anlıyamadım. Sual sorulalı bir 
hayli zaman oldu, belki sorulduğu zamana ait 
son zamanlardır. Her teşkilâtta nakil, tâyin bir
takım zaruretlerden ileri gelir. Aksi takdirde, 
bir kere memur yerine tâyin edildi mi, bir daha 
yerinden kıpırdatılamaz mânasına gelir ki, hiç
bir idari teşkilâtta böyle bir anlayışla memur 
idaresinin mümkün olduğu kanaatinde değilim. 
Biz, hizmetten gayrı hiçbir şey düşünmüyoruz. 
Hizmetin icabı ne ise, o icaplara göre nal*' v-.1 

tâyin, her teşekkülde olduğu gibi, yapılıyor. . r 
hangi bir maksadımız mevcut değildir. Buna ina
nılmasını rica ediyorum. 

Ayrıca, Rahmi Arıkan'ın Senatodaki beyan
ları, kendisinin tevcih ettiği bir sözlü soru mü
nasebetiyle vâki konuşması arasında ileri sür
dükleri, biraz evvelde tamamen şahsi görüşü ol
duğunu ifade ettiğim beyanlardan ibarettir. 
Usul bakımından, benim, bir başka Bakana tev
cih edilmiş bulunan sözlü soruya karşı cevap 

. vermek imkânımın olmadığından dolayı, o zaman 
cevap verilmemiştir. Bu hususu da tavzihen arz 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Uzuner. 
ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım; Saym Bakanın «son zaman
lardan» neyi kasdettiğimi sorması üzerine söz al
mış bulunuyorum. Esasen sözlü sorum 6 ay evvel 
verilmişti. Münhasıran, Sayın Bakanın Bakan
lık vazifesini deruhde ettiği zamana şümulü yok
tur. Umumi olarak meslekte, bilhassa inkılâptan 
bu yana yapılmış olan tâyinler üzerinde dur
maktayım. Çünkü, Anayasamız partilerüstü bil* 
konu olarak ormancılığı ele almışken, tamamen 
teminattan mahrum ve haddizatında yine ha
talı olduğunu iddia edeceğim, fakat şu anda ve-
sikalandırmak istemediğim bâzı tâyinlerin ya
pılmış olduğunu esefle müşahede etmiş olduğum 
için, daha doğrusu bundan duymuş olduğuıp 
üzüntüyü dile getirmek bakımından bunu sözlii 
soruma dercetmiş bulunmaktaydım. Sayın Ba
kanın. şahsına veya onun tasarruflarına yönel
miş bir iddiam yoktur. Tavzihan arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın arkadaşlarını, saat 19 a gelmiştir. He

yeti Umumiyece evvelce kararlaştırılmış saat 
hitama ermiştir. Bu yönden, 17 Mayıs 1963 Cu

ma günü saat 14 de toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum, iyi günler. 

Kapanma saati : 19,00 

- . • > . . . ı>GK 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

SEKSENBlRÎNCl BİRLEŞİM 

15 . 5 . 1963 Çarşamba 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNOl DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

1. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı
lıç oğlu'mm, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

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

3. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 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) 

4. — 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) 

5. — 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) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/500) 

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

8. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, Ankara, İstanbul, İzmir, 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) 

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

10. — 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) 

11. — 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) 

12. — 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) 

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

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

15. — 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 
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çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

16. — 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) 

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

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

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

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

21. — 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) 

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

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

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

25. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk kava deposunun ikma

linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

26. —- 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) 

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

28. — Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, 3008 
sayılı İş 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) 

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

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

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

32. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, 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) 

33. — Kırşehir JVtflletvekili Halil özmen'in, 
Ayırma Meclisi tarafından göreve alınmasına 
karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimliğe tâ
yin edilmemesi sebebine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/534) 

34. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfi ve huzur bozan 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 
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35. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-

in, idam edilen Başvekil ve vekillerin gömül
düğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziya
ret imkânının verilip verilmiyeceğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/536) 

36. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Ortaköy teelfon konuşmaları için neden 
tarife düzenlenmediğine ve Çorum ili telefon 
şebekesinin genişletilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/537) 

37. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskinin, 
yapılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

38. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, An
kara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat,enstitü
lerinde görevlendirilen Millî Eğitim ve diğer 
bakanlıklar mensuba memurlara ve bunlara 
ödenmekte olan ücrete dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/539) 

39. — tzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başkâ
tip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

40. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana 
yi Bakanından sözlü sorusu (6/541) 

41. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/542) 

42. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'm, Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin ve Midyat 
mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi kefalete 
çevrildiğinin doğru olup olmadığına dair Ada 
let Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

43. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karayollarında tatbik edilen Trafik Tüzüğünün 
66 ve 67 nci maddelerinin ihtiva ettiği hüküm
lerin memleketimize ithal edilen çift dingilli 
yük araçlarının yük taşıma vasfına uygun olup 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/544) 

44. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Aydın'm Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin j 

I övünçlü'nün ne sebeple vekâlet emrine alındı
ğına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/545) 

45. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne 

î zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se
beple nakledildiğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/546) 

46. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra izmit 
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur 
ve işçi sayısına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/547) 

47. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, laf
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatan
daş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/548) 

48. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile Merkez Or
taokulunda kaç saatlik evişi dersi olduğuna ve 
buna mukabil kaç öğretmeni bulunduğuna dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/549) 

49. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'ın, Emekli subaylar için İstanbul'da yapı
lan blok apartmanların belediye ve bayındır
lık işlerinin düzene konulması mevzuunda ne 
düşünüldüğüne dair, İmar ve İskân ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/550) 

50. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

51. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara Gazeteciler 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikle
rinin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/552) 

52. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka
raca 'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölge
lerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair, Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/553) 

53. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
T.C. Ziraat Bankasının küçük çiftçiye kredi te
mini görevini tam mânasiyle yapıp yapmadı-



gına dair, Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/554) 

54. -— Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açılması gere
ken sağlık memurlan tekâmül kurslarına dair, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/555) 

55. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu mene&ci bir hüküm olup 
olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak dü
şen tayyare olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/556) 

56. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilinin, turizm, imar, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinde, istemiş olduğu yardımların ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Basın - Yayın ve Turizm, îmar ve İskân, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim bakanla
rından sözlü sorusu (6/558) 

57. __ Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın Zile - Çekerek yolu noksanlarının ne za
man yapılacağına dair, Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/559) 

58. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli 
Başaran'ın, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme 
Kurumunda vukubulan tecavüz olayına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 

59. •— Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, gece öğrenimi yapan meslekî ve teknik 
öğretim okullarında, mesai saatleri dışında ça
lıştırılan öğretmen ve memurlara ücret ödene
ceği hakkında bir karar olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/561) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 27 Mayıs 1960 tarihini takiben kimler 
hakkında ve ne miktar üzerinden haksız ikti
sap dâvası açıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/562) 

61. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne suretle temin edildiğine dair, Dışişleri 
ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/563) 

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar'a Hazine Avukat
lığına kimin tâyin edildiğine ve bu tâyinde si
yasi bir tesir olup olmadığına dair, Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/565) 

63. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar Adliyesine 1962 yılı 
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içerisinde kimlerin hangi ölçülere göre atandı
ğına dair, Adalet Bakanından sözlü sorusu 
,(6/566) 

64. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispa
tı hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya 
yeni esaslara bağlanması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/567) 

65. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'ın, 
Sason İlçesi C. Savcısı ile Yargıcının, Jandar
ma Karakol Kumandanı ve 4 jandarma eri ta
rafından dövüldükleri hakkındaki neşriyatın 
vâridolup olmadığına dair İçişleri ve Adalet 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/568) 

66. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'ın, 
20 . 2 . 1963 tarihinde Ankara'da yapılan Eği
tim mitingine katılan binlerce öğretmenin Ba
kanlık üzerinde ne gibi bir intiba bıraktığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/569) 

67. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
belediye zabıta memurlarının yeknesak kıyafet
te olmalarının temini ile fazla mesai ücreti ve
ya yıpranma zammı verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/571) 

68. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan ka
çının ek görev kadrolariyle hangi okullarda 
kaçar saat ders okuttuklarına ve ücretli veya 
maaşlı olarak birden fazla ek görevi olan kaç 
memur bulunduğuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/572) 

69. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Siirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şikeftan kö
yü nüfusuna ve sakinlerinin mesken olarak 
mağaralarda yaşadıklarının doğru olup olma
dığına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/573) 

70. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Kastamonu - Cide arasındaki Devlet yolu
nun, Karayollarınca kış mücadelesine tabi tu
tulan yollar arasına alınmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/574) 

71. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, Tren ücretlerinde yapılan tenzilâtın 
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Adapazarı - Haydarpaşa arasında neden tat
bik edilmediğini dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/575) 

72. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hak
kındaki Kanun gereğince evvelce başlanıl
mış olan inşaatın devamı için ne düşünüldüğü
ne dair imar ve îskân Bakanından sözlü so
rusu (6/576) 

73. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Belediye hudutları içine mahalle ola
rak alınmakla beraber imar plânı dışında ol
duklarından belediye hizmetlerinden mahrum 
bulunan mahallelerin muhtaç halkının yakacak 
ve zati ihtiyaçlarının köy tarifesine tabi bulun
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/577) 

74. — Ordu Milletvekili Yusuf izzettin Ağa-
oğlu'nun, Kadıköy ilçesi, Kâğıthane Belediyesi 
sınırlan dâhilinde kaç aded gecekondu ve ne 
miktar nüfus bulunduğuna ve yol, okul ve di
ğer ihtiyaçların sağlanması istikâmetinde .halk
la yardımlaşma gayret ve hazırlıkları yapılıp 
yapılmadığına dair içişleri ve imar ve iskân 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/579) 

75. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, meteoroloji 
sahasında yetişmiş mühendis veya yüksek mü
hendis. istihdam edilip edilmediğine ve teknik 
eleman yetiştirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair Tanm Bakanından sözlü sorusu 
(6/S80). 

76. — istanbul Milletvekili Muhiddin Gü
venin Hazineye intikal etmiş bulunan Ankara . 
Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adedine ve bunların durumlarına dair imar 
ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

77. — istanbul Milletvekili Vahyi Özarar'ın, 
istanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair imar ve 
iskân, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/582) 

78. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair imar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

79. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasındaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

80. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, imar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

81. — Balıkesir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
in, tanmsal plânlamaya yarar bir harita veya 
rapor bulunup bulunmadığına ve 5 yıllık plâna 
göre tarıma ayrılan ödeneğin harigi ölçülere gö
re tanmsal çalışmaya yatmlacağına dair Ta
nm Bakanından sözlü sorusu (6/587) 

82. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tanm Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

83. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek cejza evlerinin la
lanı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

84. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen ev
lerinin hangi tarihte ve ne makfeatla yapıldığı
na ve halen bu evlerde oturanlara dair Imaı* 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/590) 

85. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okullann öğretim ve öğretmen durum-
lanna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

86. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu Orman İşletmesi, Teşkilâ
tında yapılan tâyin ve nakillere dair, Tanm 
Bakanından sözlü sorusu. (6/592) 

87. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
meli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 



&8. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 

89. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
CENTO Andlaşmasma dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN tŞLER 

1. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 7258 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/302) (S. Sayısı : 357) [Dağıtma ta
rihi : 24.10.1962] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, Ka
nunu Medeninin sureti meriyet ve şekli tatbiki 
hakkındaki 864 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/291) (S. Sayı
sı : 129) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 

2. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkında 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen metin ile Millet Meclisinin değiş-
tirişi ve Karma Komisyon raporu (2/52) (S. 
Sayısı: 221 e 3 ncü ek) [Dağıtma tarihi: 9 . 4 . 
1963] 

3. —Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Os
man Saim Sarıgöllü ve 2 arkadaşının, 27 Ma
yıs 1960 tarihinden sonra nezaret altına alınan-
lann haklarının iadesine ait kanun teklifi ile 
İçel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 22 arkada
şının, 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra görevle-

a -
rinden uzaklaştırılan memurlar hakkında ka
nun teklifleri ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları. (2/34, 2/309) (S. Sayısı : 137) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1963] 

4. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Remziye 
Batırbaygil'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komis
yonunun 2.9.1961 tarihli haftalık karar cetvelin
deki 23 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları. (M. Meclisi 4/3, C. Senatosu 
4/5) (S. Sayısı : 142) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1963] 

5. — 6343 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun tasarısına dair C. Senatosunca 
yapılan değişiklik hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Tarım Komisyonu raporu 
(1/250) (S. Sayısı : 265 e ek) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

6. — 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Ka
nununa ek kanun tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklik hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314 e 
ek) [Dağıtma tarihi : 15.4.1963] 

7. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Türlüye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan ka
nun teklifinin C. Senatosunca değiştirilen ve 
Millet Meclisince benimsenmiyen metni hakkın
da Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi 2/77, C. Senatosu 2/8) (S. 
Sayısı : 8 e 4 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 
1963] 

8. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'in, 
Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 33 ncü mad
desi sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu, 
(2/435) (S. Sayısı : 147) [Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1963] 

X 9. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1955 
yılı mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik 
bilanço ile murakıp raporlarının gönderildiğine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Türk Tütün Li-

I mited Şirketinin 1955 yılı bilançosu ile mura-
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kıp raporunun gönderildiğine dair Başbakanlık 
tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 1955 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü 1955 malî 
yılı Kesinhesap kanunu tasansı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/98, 3/99, 3/103, 1/49) 
(S. Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 25 .4.1963] 

X 10. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1956 
yılı mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik 
bilanço ile murakıp raporlarının sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Tekel Genel Mü
dürlüğünün 1956 malî yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Tekel Genel Mü
dürlüğünün 1956 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/111, 
3/469, 1/56) (S. Sayısı : 150) [Dağıtma tarihi : 
25 .4 .1963] 

X 11. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1957 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile mura
kıp raporunun sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü 1957 malî 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Tekel Genel Müdürlüğünün 1957 malî yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/132, 3/207, 1/167) (S. Sayısı : 
151) [Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1963] 

12. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/369) (S. Sayısı : 152) [Dağıtma tari
hi : 26 . 4 . 1963] 

13. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/544) (S. Sayısı : 154) [Dağıtma tarihi : 
26 . 4 . 1963] 

14. — Giresun Milletvekili t. Etem Kılıçoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/547) (S. Sayısı : 155) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 4 . 1963] 

15. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2263 sayı
lı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine da
ir önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
porları (M. Meclisi 4/67, C. Senatosu 4/8) 
(S. Sayısı: 158) [Dağıtma tarihi: 30.4.1963] 

16. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2260 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine i da
ir önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu- ra
porları. (M. Meclisi 4/64; C. Senatosu 4/10) 
(S. Sayısı : 159) [Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1963] 

17. —Adana Milletvekili Kemal Sârıipra-
himoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2256 sayı
lı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 4air 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 4/61; C. Senatosu 4/11) (&.! Sa
yısı : 160) [Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1963] 

18. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
• 

Yılanlıoğlu ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
üyesi Rif at öztürkçine ve 2 arkadaşının, Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne ı da
ir olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler! ek
lenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin tadili hakkındaki kanun teklifleri
nin reddine dair Millet Meclisince kabul olunan 
Plân Komisyonu raporu ile C. Senatosunca^ka
bul edilen metin've M. Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (2/201, 2/223) (S. Sayısı : 283 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 29 . 4 .1963] 

19. —Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay ile Sabri Keskinin yasama dokunulmaz
lıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan mürekkep Karma» Komisyon raporu (3 455) 
(S. Sayısı : 106) [Dağıtma tarihi: 13.5.196$] 

20. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma ̂ Ko
misyon raporu (3/400) (S. Sayısı : 167: [Dağıt
ma tarihi : 13 . 5 .1963] 

21. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-
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let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/413) (S. Sayısı : 168) [Dağıtma 
tarihi : 13 . 5 .1963] 

22. — Samsun Milletvekili Osman Şahinoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/415) (S. Sayısı : 169) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 5 .1963] 

23. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu ve Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm ya
sama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/418) (S. Sayısı : 170) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 5 .1963] 

24. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/419) (S. Sayısı: 171) 
[Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

25. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/421) (S. Sayısı: 
172) [Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

26. — Kastamonu Milletvekili Osman ZeM 
Oktay'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/422) (S. Sayısı: 
173) [Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

27. — Kastamonu Milletvekili Fethi Doğan-
çay'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/435) (S. Sayısı: 
174) [Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

28. — Denizli Milletvekili ismail Hakkı Er-
tan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/436) (S. Sayısı :s 

175) [Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 
29. — Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa vş 

Adalet komisyonlarından mürekkep Kanma 
Komisyon raporu (3/442) (S. Sayısı: 176) 
[Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

30. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tos-
bi'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/448) (S. Sayısı: 
177) [Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

31. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/449) (S. Sayısı: 178) 
[Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

32. — Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/463) (S. Sayısı: 
179) [Dağitma tarihi: 13.5.1963] 

33. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv, Er
zurum Milletvekili Turhan Bilgin, İzmir Millet
vekili Şinasi Osma ve Sinop Milletvekili Musta
fa Kaptan'in, yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/464) (S. Sa
yısı: 180) [Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

34. — Gümüşane Milletvekili Halis Bayram-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/465) (S. Sayısı : 181) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1963] 

35. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldıntatası hakkın
da Başbakanlık (tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
kamisyonlannıdan mürekkep Karma Kojmisyon 
raporu (3/466) (S. Sayısı : 182) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 .1963] 

36. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın 
yasaima dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
kömisyonlarındah mürekkep Karma Kolmisyon 
raporu (3/479) (S. Sayısı ; 183) [Dağıtma ta
rihi ; 13 . 5 .1963] 



37. — Konya Milletvekili H. Cahit Yılmaz'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/490) (S. Sayısı : 184) ^Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 .1963] 

38. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/491) (S. Sayısı : 185) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 .1963] 

39. — İstanbul Miletvekili Malik Yolaç'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/500) (S. Sayısı : 186) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 .1963] 

40 — Samsun Milletvekili Kâmran lEvliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/501) (S. Sayısı : 187) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1963] 

41. T - Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/508) (S. Sayısı : 188) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 . 1963] 

42. — Samsun Milletvekili Kâmran jEvliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/509) (S. Sayısı : 189) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1963] 

43. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet (komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/520) (S. Sayısı : 190) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1963] 

44. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'ın yasama dokunulmazlığının kaldınlma-
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/521) (S. Sayısı : 191) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1963] 

45. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/342) (S. ISayısı : 192) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde 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] 

X 2. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi 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] 

3. — 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 sa
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] 

4. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

5. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
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Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19.10.1962] 

X 6. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kumlu 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] 

X 7. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm İlâvesine 
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasansı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi: 
17.12.1962] 

8. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, 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 tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

9. — 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 komisyonları raporları (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

10. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasansı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı: 21) [Dağıt
ma tarihi: 27.12.1962] 

11. — 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
porları (1/108) (S. Sayısı: 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12.1962] 

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

13. — 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 Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

14. — 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 cetasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

15. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12.8.1932 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi All-
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 
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] 

16. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7,. 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu tnayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı
cı'nm ölüm cezasına çarptınlması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi: 
31.12 .1962] 

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

18. — 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 çarptınlması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko» 
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misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihî : 8 .1.1963] 

19. — Seferihisar ilçesinin Ulamış 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] 

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

21. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in yasama meclislerinin 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

22. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse
yin Akça'nm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

t 23. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl-
maz'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1963] 

X 25. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satınalmması hususun
da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta

sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/356) (S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1963] 

26. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve İmar ve İskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

27. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı İsmail ve 
Elifoğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil ölmezin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/271) (S. Sayısı: 93) [Dağıtma tarihi : 
12.2.1963] 

28. — Kozluk ilçesinin Reşit köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Pedile'den 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1963] 

29. — Ermenek ilçesinin Kargara köyü 4 ha
nesinde kayıtlı Osmanoğlu, Rukiye'den doğma 
1332 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/197) (S. Sayı
sı : 95) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

30. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı : 96) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

31. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten doğ
ma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu ve 
Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) (S. 
Sayısı : 97) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

32. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevverden doğma 
3 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'ın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S. 
Sayısı : 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 
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33. — Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace

mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfa da kayıtlı Mehmedoğlu Saf iy a'dan doğma 
1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı : 99) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

34. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün- ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1963] 

35. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
ömeroğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu Naciyeden 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) m ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1963] 

X 36. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı; 109) [Dağıtma tarihi: 20.2.1963] 

X 37. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1963] 

38. — Âmme hükmi şahısları veya müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis 
edilmiş gayrimenkuller hakkındaki Kanunun 4 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/286) 
(S. Sayısı : 112) [Dağıtma tarihi : 21 . 2 .1963] 

39. — Ünye'nin, Hamidiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1963] 

X 40. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

41. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

42. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

43. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı: 130) [Dağıtma tari
hi: 4 . 4.1963] 

X 44. — Maden Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa-
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 5 arkadaşının Maden 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/295, 
2/282) (S. Sayısı : 131) [Dağıtma tarihi 9 . 4 , 
1963] 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatı
rımlarının karşılıklı olarak teşvik ve himaye
sine mütedair Andlaşmanın ve bu Andlaşmaya 
ekli Protokol ve sekiz mektubun onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/313) (S. Sayısı: 133) [Dağıt
ma tarihi: 9 .4.1963] 

46. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 



İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963] 

47. — Naülıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

48. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşı ile Sinop Milletvekili Mahmut Ali-
canoğlu ve 3 arkadaşının, Eğitmenlere emekli
lik ve özlük haklarının tanınmasına dair ve 
Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 15 arkadaşının, 
3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununun 5 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkmdaki 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye ve 
Plân Komisyonları raporları (2/26, 2/83, 2/87) 
(S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi : 17.4.1963] 

49. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Dağıtma tarihi : 17 .4 .1963] 

50. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi-
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı : 148) [Dağıtma tarihi : 19 .4 .1963] 

51. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirit-
oğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı İmar Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri ve İmar ve İskân komisyonla
rı raporları (2/65) (S. Sayısı: 83 e ek) [Dağıt
ma tarihi : 27 . 4 .1963] 

52. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra-
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: porlan (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta

rihi : 26 . 4.1963] 
53. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 

köylü ve çiftçilerin T. O. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçla
rının taksitlendirilmesi hakkında kanun tek
lifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve dört arkadaşının köylü ve çiftçilerin T. 

i G. Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının tak-
sitlendirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (2/300, 2/311) (S. Sayısı : 

ı 38 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 
X 54. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ka^ 

I mm tasarısı ve Basın - Yayın ve Turizm ve 
I Plân komisyonları raporları (1/180) (S. Sayısı : 

157) [Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1963] 
I X 55. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 

reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 

j raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta-
I rihi : 9 . 5.1963] 
' X 56. — özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
! kaynaklar, alanında karşılıldı yardımlaşmaya 

dair Avrupa Andlaşmasmın onaylanmasının 
I uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
I Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon-
! lan raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Dağıt-
j ma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 57. — Türkiye ile İran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasmın onaylanmasının uygun 

i bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve «Dışişleri 
I ve Millî Eğitim komisyonlan raporlan (1/228) 
i (S. Sayısı : 163) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 58. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma-

I sının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasamı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonlan raporlan (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

I X 59. — Türkiye ile Afganistan arasında ak-
ı dedilen Kültür Andlaşmasmın onaylanmasının 
I uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 

Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonlan rapor
lan (1/236) (S. Sayısı : 165) [Dağıtma tarihi : 

I 9 . 5 . 1963] 
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(Millet Meclisi Birleşim : 81) 




