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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D ERG isi 

Seksendördüncü Birleşim 

22 . 5 . 1963 Çarşamba 

içindekiler 

1. — Geçen tutanak Özeti 

2. — Başkanlık Divanının Genel Kuru
la sunuşları 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in, 
dönüşüne kadar kendisine, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu '-
nun, vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/576) 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Savunma Bakanı Ilhami Sanear'm, dönüşü
ne kadar kendisine, Maliye Bakanı Ferid 
Melen'in, vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/577) 

Sayfa 
160 

161 

161 

161 

3. — Konya Milletvekili ihsan Kabada
yı ve iki arkadaşının, Diyanet İşleri Baş
kanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 
kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince Meclis gündemine alınması hak
kında önergesi (2/146, 4/212) 161:162 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesi hakkında Başkanlık Divanı 
tezkeresi (3/54S) 162 

Sayfa 
162 
162 

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

Etem Kılıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, 
kaç vali ve kaymakamın yerlerinin değiş
tirildiğine dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/490) 162 

2. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'-
ın, Erdemli İmamı Ishak Özbek'in, 1962 
yılı Ağustos ve Eylül aylarına ait, maaşla
rının zamanında ödenip ödenmediğine dair 
içişleri ve Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/493) 162:163 

3. — Van Milletvekili Muslin Gören-
taş'ın, Van ilinden 1961 yılı zarfında, ne 
miktar hayvan çalındığına dair içişleri ve 
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/496) 163 

4. — istanbul Mületvekili Reşit Ülker'
in, istanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta 
akan ve mikrop saçan dere ve lâğımlar 
hakkında ne düşünüldüğüne dair, Bayın
dırlık ve içişleri Bakanlarından sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı tlyas Seçkin'in, sözlü 
cevabı (6/500) 163:164 



Sayfa 
5. — Tekirdağ Milletvekili Turhan 

Kut'un, Türk Ansiklopedisinin kaç fasi-
külde tamamlanacağına ve devamlı bir yazı 
kadrosunun bulunup bulunmadığına dair 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Şevket 
Raşit Hatipoğlu'nun, sözlü cevabı (6/509) 164: 

166 
6. — Tekirdağ Milletvekili Turhan ı 

Kut'un, yeniden hangi şehirlerde ne mik
tar noterlik ihdas edildiğine ve bunlara 
hangi, ölçülere göre tâyin yapıldığına dair, 
sorusu ve Adalet Bakanı Abdülhak Ke
mal Yörük'ün, sözlü cevabı (6/510) 166:172 

7. — Çanakkale Milletvekili Ahmet 
Nihat Akay'm, Türkiye'de bir dil buhranı 
olup olmadığına dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/511) 172 

8. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, 
altı milyon lira ödendiği hakkındaki iddi
anın doğru olup olmadığına dair Ulaştrma 
Bakanından, sözlü sorusu (6/513) 172 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Üniversite ve yüksek okullara gire-
miyenler için ne tedbir alındığına ve gece 
üniversiteleri ile gece yüksek okulları, açıl
ması hakkında ne gibi çalışma yapıldığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/514) 172 

10. — Erzurum Milletvekili Nihat Di
ler'in, Doğu - Anıadoluda çiftçi ailelerine, 
kuraklık sebebiyle kredi olarak verilen buğ
dayın bedelinin alınmaması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/515) 172 

11. —• Artvin Milletvekili Nihat Ata'-
nın, Denizyolları İşletmesi Hopa Acen-
talığına kimin tâyin edildiğine ve tâyin 
şekline dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/517) 172 

12. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, senatör ve . milletvekillerine 
silâh taşıma ruhsatı verilip verilmiyeceği 
hususunda ne düşünüldüğüne dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/518) 172 

13. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Eskişehir Soğuk Hava deposu 
inşaatının ne sebeple durdurulduğuna dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/519) 173 

Sarf» 
14. — Eskişehir Milletvekili Aziz Z&y-

tinoğlu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası 
Anonim Şirikfetiıhin ne sebeple feshedildi
ğine dair Sanayi Bakanından sözlü soru
su (6/520) 173 

15. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'-
nın, Bolu ve Giresun Orman Başmüdürle-
rinin hangi tarihlerde ve ne sebeplerle gö
revlerinin değiştirilmiş olduğuna dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 173 

16. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki Oüler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîri-
beyl'i köyünden ömeroğlu Abdil Yanar 'in, 
9 . 1 . 1963 tarihinde Jandarma Karako
luna götürülmesi sebebine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/522) 173 

17. — Erzincan Milletvekili Hüsamet
tin Atabeyli'n'in, Erzincan merkez ilçesi 
ile Cenciğc bucağı arasında yapılan Fırat 
1. ve Fırat 2. köprülerinin imlâ işinin ya
pılması sebebine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/523) 173 

18. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, 5618 sayılı Kanuna ek 2 nci madde
sinin harfiyen tatbik edilip edilmediğine. 
dair lîmar ve İskân Balkanından sözlKi 
sorusu (6/524) 173 

19. — Kastamonu Milletvekili Osman 
Zeki Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına baş
lanıp sonradan durdurulan soğuk hava 
deposunun ikmalinden vazgeçildiğinin 
doğru olup olmadığına dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/525) 173 

20. — Balıkesir Milletvekili Cihat 
Bilgehan'ın, enstitü mezunlarına teknis
yen unvanı verilmesi ve ücret baremle
rinin tesbit edilmiş hususundaki 7 nci 
Millî Eğitim Şûrası kararının tatbiki için 
ıbir çalışma olup olmadığına dair Millî 
Eğitiim Bakanından sözlü sorusu (6/1527) 173 

21. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öz-
türk'ün, iktisadi ve sosyal dâvaların halli 
istikâmetinde ne gibi müessir tedbirler 
alındığına dair Barbakandan sözlü soru
su (6/528) 173 

22. — Edirne Milletvekili Talât Asal'-
ın, 2008 sayılı İş Kanununun 13 ncü ve 
16 neı maddelerine istinaden iş yerlerin-

- 1 0 4 -



Sayfa 
den çıkarılan işçilerin, işlerine iadesi hu
susunda bir prensip kararı olup olmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü'sorusu 
(6/529) 173 

23. — Çorum Milletvekili Muzaffer 
Dündar'ın, .Sumueak - Osmancık - Amas
ya demiryolu yapımını 5 senelik plândan 
çıkarılıp çıkarılmadığına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu. (6/530) 173:174 

24. — Afyon Karahisar Milletvekili Şev
ki .Güler'in, M. D. O.nun ne ve M. D. O. cu-
ların kimler olduğuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/531) 174 

25. — Gümüşane Milletvekili Sabahat
tin Savacı'inin, Gümüşane ilinin kalkınma
sının hangi »bölge içinde tertiplendiğine 
dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü sorusu. (6/532) 174 

26. — Tokat Milletvekili Mehmet Ka-
zova'nın, Tokat'ın Artova, Sulusaray bu
cağını takiben Çekerek hududuna kadar 
olan yolun noksan kalan kısmının ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/533) 174 

27. — Kırşehir Milletvekili Halil öz-
men'in, Ayırma Meclisi tarafından göre
ve alınmasına karar verilen Mesut Ozansü'-
nün hâkimliğe tâyin edilmemesi sebebime 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/534) 174 

28. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, yurtlarda vuku bulan keyfi ve bu
hur bozan hareketlerin sorumluları hak
kında ne gibi ibir işlem yapıldığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/535) 174 

29. — Sinop Milletvekili Mustafa Kap-
tan'ın, idam edilen Başvekil ve vekillerin 
gömüldüğü yerlerin bildirilmesine ve aile
lerine ziyaret imkânının verilip verilmiye-
ceğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/536) ' 174 

30. — Çorum Milletvekili Muzaffer . 
Dündar'ın, .Ortaköy telefon konuşmaları 
için neden tarife düzenlenmediğine ve Ço
rum ili telefon şebekesinin /genişletilme
sinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/537) 174 | 

i Sayfa 
31. —- Çankırı Milletvekili Şaban Kes

kin'in, yazılı sorusuna uzun zamandan be
ri cevap verilmemesi sebebine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/538) 174 

32. — Tokat Milletvekili Reşft önder'-
in, Ankara'nın ilk, orta, ve liseleri ile sanat 
enstitülerinde görevlendirilen Millî Eği
tim ve diğer bakanlıklar mensubu memur
lara ve bunlara ödenmekte olan ücrete 
dair Maliye Bakanından söızlü sorusu 
(6/539) 174 

33. — İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'm, Ankara Adliyesi kadrosunda olup 
Adalet Bakanlığı merkez dairelerinde ça
lıştırılan başkâtip, başkâtip muavini ve za-

| bit kâtiplerine dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/540) 174 

34. — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt'un, Erzurum'da bir çimento fab
rikası kurulması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Sanayi Bakanından sözlü soru
su (6/541) . 174İ75 

35. — Kırşehir Milletvekili Halil öz-
men'in, Ankara'da gecekondularda oturan
lara elektrik ve su verilmesinin mümkün 
olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/542) 175 

36. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan'uı, Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin 
ve Midyat mahkemelerinde nakdî kefale
tin şahsi kefalete çevrildiğinin doğru 
olup olmadığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/543) 175 

37. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, Karayollarında tatbik edilen Tra
fik Tüzüğünün 66 ve 67 nci maddelerinin 
ihtiva ettiği hükümlerin memleketimize 
ithal edilen çift dingilli yük araçlarının 
yük taşıma vasfına uygun olup olmadığı
na dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/544) . 175 

38. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, Aydm'ın Bozdoğan ilçesi Müftü
sü Hüseyin övünçlü'nün ne sebeple vekâ
let emrine alındığına dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/545) 175 

39. — Aydın Milletvekili Reşat Ozar-
da'nm, Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bıı 
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. Sayfa 
ilçeye ne zaman tâyin edildiğine ve bura
dan ne gibi sebeple1 nakledildiğine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/546) 175 

40. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kı-
sayol'un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden son
ra izmit Kâğıt Fabrikasında işlerine son 
verilen memur ve işçi sayısına dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/547) 175 

41. — Muş Milletvekili Sami öztürk'-
ün, kışların uzun ve sert geçtiği bölgeler
de vatandaş gücünün değerlendirilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/548) 175 

42. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nm, Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile 
Merkez Ortaokulunda kaç saatlik evişi 
dersi olduğuna ye buna mukabil kaç öğ
retmeni bulunduğuna dair, Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/549) 175 

43. — İstanbul Milletvekili Ömer Ze-
kâi Dorman'ın, Emekli subaylar için İstan
bul'da yapılan blok apartmanların beledi
ye ve bayındırlık işlerinin düzene konul
ması mevzuunda ne düşünüldüğüne dair, 
imar ve iskân ve Bayındırlık bakanla
rından sözlü sorusu (6/550) 175 

44. — Tokat Milletvekili Mehmet Ka-
zova'nm, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne 
kadar ilçe olmaması sebebine dair, içişle
ri Bakanından sözlü sorusu (6/551) 175 

45. — Aydın Milletvekili M. Şükrü 
Koç'un, Ankara'da, iki iş verenin, Ankara 
Gazeteciler Sendikası Başkanını dövmeye 
teşebbüs ettiklerinin doğru olup olmadı
ğına dair, Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/552) 175:176 

46. — Erzurum Milletvökili Gıyasettin 
Karaca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anado
lu bölgelerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve 
muhtaç halka dağıtılan hayvan yemi ve 
buğday bedellerinin affının düşünülüp dür 
şünülmediğine dair, Tarım ve Ticaret Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/553) 

47. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'-
nun, T. C. Ziraat Bankasının küçük çift-
çiye kredi temini görevini tam mânasiyle 
yapıp yapmadığına dair, Ticaret Bakanın» 
dan sözlü sorusu (6/554) 

Sayfa 

ve Tu-

48. — Aydın Milletvekili Mustafa Şük
rü Koç'un, 6753 sayılı,Kanun a göre açıl
ması gereken sağlık memurları tekâmül 
kurslarına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/555) 

49. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, şehirler üzerinde uçuşu menedici 
bir hüküm olup olmadığına ve Ankara üze
rinde çarpışarak düşen tayyare olayına 
dair, Millî Savunma ve Ulaştırma bakan
larından sözlü sorusu (6/556) 

50. — Niğde Milletvekili Haydar Öz
alp'in Niğde ilinin, turizm, imar, sağlık 
ve eğitim hizmetlerinde, istemiş olduğu 
yardımların yapılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Basın - Yayın 
rizm, imar ve İskân, Sağlık ve 
Yardım ve Millî Eğitim bakanlarından söz
lü sorusu (6/558) 

51. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazo-
va'nın Zile - Çekerek yolu noksanlarının 
ne zaman yapılacağına dair, Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/559) 

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

53. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki Gülcr'in, 27 Mayıs 1960 tarihini ta
kiben kimler hakkında ve ne miktar üze
rinden haksız iktisap dâvası açıldığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/562) 

54. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, Milletvekillerinin yabancı sefaret
lerle temaslarının ne suretle temin edildi
ğine dair, Dışişleri ve içişleri Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/563) 

55. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki Gülerin, Afyon Karahisar'a Hazine 
Avukatlığına kimin tâyin edildiğine ve bu 
tâyinde siyasi bir tesir olup olmadığına 
dair, Başbakandan sözlü sorusu. (6/565) 

56. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki Güler'in, Afyon Karahisar Adliye
sine 1962 yılı içerisinde kimlerin hangi ö!-

176 

176 

176 

.176 

176 

176 

176 

176 



çüicre göre atandığına dair, Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/566) 176 

57. — Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun muaddel 13 neü maddesindeki mül
kiyetin ispatı hakkındaki hükümlerin de
ğiştirilmesi veya yeni esaslara bağlanması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair, Başba
kandan sözlü sorusu. (6/567) 176:177 

58. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'-
in, Sason İlçesi C. Savcısı ile Yargıcının, 
Jandarma Karakol Kumandanı ve '4 jan
darma eri tarafından dövüldükleri hakkın
daki neşriyatın vâridolup olmadığına dair 
İçişleri ve Adalet Bakanlarından sözlü so
rusu (6/568) 177 

59. — Bingöl Milletvekili Sıddık Ay-
dar'ın, 20 . 2 . 1963 tarihinde Ankara'da 
yapılan Eğitim mitingine katılan binler
ce öğretmenin Bakanlık üzerinde ne gibi 
bir intiba bıraktığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/569) 177 

60. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, belediye zabıta memurlarının yek
nesak kıyafette olmalarının temini ile faz
la mesai ücreti veya yıpranma zammı ve
rilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/571) 177 

61. — Aydın Milletvekili Mustafa Şük- . 
ı*ü Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlar
dan kaçının 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 Bakanından sözlü sorusu 
(6/572) 177 

62. — Siirt Milletvekili Süreyya öner' 
in, Siirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şikef-
tan köyü nüfusuna ve sâkinlerinin mesken 
olarak mağaralarda yaşadıklarının doğru 
olup olmadığına dair İmar ve îskân Baka
nından sözlü sorusu (6/573) 177 

63., — Kastamonu Milletvekili Sabri 
Keskin'in, Kastamonu - Cide arasındaki 
Devlet yolunun, Karayollarmca kış müca
delesine tabi tutulan yollar arasına alınma- j 
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Ba- I 
yındırlık Bakanından sözlü soruşu (6/574) 177 | 

I Sayft 
64. — Sakarya Milletvekili Muslihittin 

I Gürer'in, Tren ücretlerinde yapılan tenzi-
I lâtın Adapazarı - Haydarpaşa arasında ne-
I den tatbik edilmediğine dair Ulaştırma Ba

kanından sözlü sorusu (6/575) 177 
I 65. — Muş Milletvekili Sami öztürk'-
I ün, Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
I siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar-
I dûnlar hakkındaki Kanun gereğince ev-
I velce başlanılmış olan inşaatın devamı için 
I ne düşünüldüğüne dair İmar ve İskân Ba

kanından sözlü sorusu (6/576) 177 
66. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin 

Ağaoğlu'nun, Belediye hudutları içine ma
halle olarak alınmakla beraber imar plânı 
dışında olduklarından belediye hizmetle
rinden mahrum bulunan mahallelerin muh
taç halkının yakacak ve zati ihtiyaçlarının 
köy tarifesine tabi bulunması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sorusu ve Tarım Ba
kanı Mehmet İzmen'in sözlü cevabı (6/577) 177 

180 
67. —. Ordu Milletvekili Yusuf İzzet

tin Ağaoğlufrun, Kadıköy ilçesi, Kâğıt
hane Belediyesi şuurları dâhilinde kaç 
gecekondu ve ne miktar nüfus bulundu
ğuna ve yol, okul ve diğer ihtiyaçl&rın 
sağlanması istikâmetinde halkla yardım
laşma gayret ve hazırlıkları yapılıp yapıl
madığına dair İçişleri ve İmar ve İskân 
OBakanlanndan sözlü sorusu (6/579) 180:181 

68. -—• Çorum Milletvekili Faruk Kü
reli'nin, Meteoroloji Genel Müdürlüğün
de, meteroroloji sahasında yetişmiş mü
hendis veya yüksek mühendis istihdam 
edilip edilmediğine ve teknik eleman 
yetiştirilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sorusu ve Taran Bakanı Mehmet 
İzmenln. sözlü cevabı (6/580) 181:184 

69. — İstanbul Milletvekili Muhiddin 
Güven'in Hazineye intikal etmiş bulu
nan Ankara Varlık mahallesindeki er
lere yerleştirilen ailelerin adedine, ve bun
ların durumlarına dair İmar ve îskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/581) 184 

70. — İstanbul Milletvekili Vahyi öza-
rar'ın, İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile 
Göktepe nahiyesinin su ihtiyacının halli 
için ne djaşüaiildüğüne ve bu yerlere bi-



Sayfa 
rer sağlık merkezi açılmasına lüzum gö
rülüp görülmediğine dair imar ve İskân 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/582) 184 

71. r— Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Antalya ilinin imar plânında, son 
üç yıl içinde, kaç defa tadilât yapıldığına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/583) 184 

72. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Gazipaşa ovasmdaki akarsuların 
ıslahı ile ovanın sulanması konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/584) 184 

73. —• Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Serik ilçesi içme suyunun ihti
yaca cevap vermediği konusunda bir ta
lep yapılıp yapılmadığına ve elektrik üre
timinin ihtiyaca yeter olup olmadığına 
dair, İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/585) 184 

74. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin 
Uzer'in, tarımsal plânlamaya yarar bir 
harita veya rapor bulunup bulunmadı-
ğma ve 5 yıllık plâna göre tarıma ayrı
lan ödeneğin hangi ölçülere göre tarım
sal çalışmaya yatırılacağına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/587) 184 

75. — Giresun Milletvekili Mustafa 
Kemal Çilesiz'in, ormanların korunması 
ve orman bölgesinde yaşıyan vatandaşla
rın geçimlerinin temini için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/588) 184 

76. — Amasya Milletvekili Nevzat §e-
neri'n, Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza 
evlerinin ıslahı veya yeniden inşası hak
kında ne düşünüldüğüne dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/589) 184 

77. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
ın, Ankara'nın Varlık mahallesindeki 
göçmen evlerinin hangi tarihte ve ne mak
satla yapıldığına ve halen bu evlerde otu
ranlara dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/590) 184 

78. — Çanakkale Milletvekili A. Ni
hat Akay'm, Batı - Trakya'da, halen faa
liyette kaç Türk ilkokulu, ortaokulu ve 

Sayfa 
lisesi bulunduğuna ve bu okulların öğ
retim ve öğretmen durumlarına dair, Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/591) 189 

79. — Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikmenli'nin, Kastamonu Orman İşlet
mesi, Teşkilâtında yapılan tâyin ve na
killere dair, sorusu. Ve Tarım Bakanı 
Mehmet Izmen'in sözlü cevabı (6/592) 185: 

187 
80. — Kastamonu Milletvekili Ali 

özdikmenli'nin, Kastmonu ilinin evvelce 
ilçesi olan ve sonradan köy haline geti
rilen Abana'nm, yeniden ilçe haline geti
rilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/593) 187 

81. — Kastamonu Milletvekili Ali öz-
dikmen'linin, Kastamonu ilinin sahil ilçe
lerinde fındık yetiştirilmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Ticaret ve Tarım 
Bakanlarından sözlü sorusu. (6/594) 187 

82. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, CENTO Andlaşmasına dâhi! mem
leketleri kalkındırmak maksadiyle inşa 
edilecek Karaşi - Tahran - Ankara ara
sındaki 600 vatlık radyolink şebekesinin 
Güney bölgesinden geçirilmemesi sebe
bine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/595) 187:188 

88. — İçel Milletvekili Mazhar Arı-
kan'm, Orman idaresinin, bilhassa Güney 
bölgesinde, vatandaşların tapulu arazi
lerine ağaç dikip müdahale etmesinin 
doğru olup olmadığına dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/596) 188 

84. — Erzincan Milletvekili Zeynel 
Gündoğdu'nun, Erzincan ili ve ilçelerine 
bağlı köylerin hudutları içine giren yay
lalara, komşu illere bağlı sürü sahibi aşi
retlerin, cebren girmelerinin önlenmesi 
için ne tedbirler alındığına dair İçişleri 
vo imar ve iskân Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/597) 188 

85. — Giresun Milletvekili Mustafa 
Kemal Çilesiz'in, Karayolları tarafından 
istimlâk edilen ve bedeli ödenen Gire
sun'un Piraziz PTT binasının yeniden ya
pılmaması sebebine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/598) 188 
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Seyifi 
86. — Kastamonu Milletvekili Sabri 

Keskin'in, Abana'nın yeniden ilçe haline 
getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair İçişleri* Bakanından sözlü sorusu 
(6/599) 188 

87. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi 
miktarına ve bu arazilerin ne suretle da
ğıtılacağına dair İmar ve îskân Bakanın
dan sözlü sorusu (6/600) 188 

88. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul 
Akça'mn Dinamit ve trol ile balık avla
manın önlenmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair Tarım ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu (6/601) 188 

89. — Sivas Milletvekili Tahsin Türk-
ay'ra, ikinci Koalisyon Hükümetinin 
kurulduğundan bugüne kadar idare mec
lislerine hangi esaslar dairesinde tâyin 
yapıldığına dair Ulaştırma, Maliye, Sa
nayi, Tarım, İmar ve İskân ve Ticaret Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/602) 188 

90. — Edirne Milletvekili Hlnami Er
tem'in, dış memleketlerde tahsilde bu
lunan öğreniclere ödenen döviz miktarı
nın neye göre tesbit olunduğuna dair Ma
liye ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/603) 188 

91. — Diyarbakır Milletvekili Recai 
îskenderoğlu'nun, krom madeninin istihsal 
ve ihracatı hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/604) 188 

92. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, gecekondu yapan vatandaş
lara belediyelerce verilen para cezaları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/605) 188 

93. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy 
isimlerinin hangi sebeple değiştirildiğine 

dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/606) 188:189 

94. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, tren ücretlerinde yapılan 
indirimlerin öğretmen ve öğrencilere ne
den tatbik edilmediğine dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/607) 189 

95. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Devlet Su İşleri tarafından 
çiftçilerden alman su ücretlerinin geçici 
veya devamlı olarak alınmaması hak
kında ne düşünüldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/608) 180 

B — Yazık sorular ve cevaplan 189 
96. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-

da'nın, karayollarında tatbik edilen Tra
fik Tüzüğünün kapsadığı hükümlerin, 
memleketimize ithaline müsaade edilen, 
çift dingilli yük araçlarının yük taşıma 
vasfına uygun olup olmadığına dair soru 
önergesi, ve Bayındırlık Bakanı llyas 
Seçkin'in yazüı cevabı (7/277) 189:190 

97. — Zonguldak Milletvekili Mehmet 
Ali Pestilci'nin, Safranbolu'nun üzüm bağ
larında görülen filoksera hastalığı ile mü
cadele için, ne gibi tedbirler alındığına dair 
soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet Iz-
men'in yazılı cevabı (7/281) 190:191 

98. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz 
bey'in, Millî Koalisyon kurulması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair soru öner
gesi, ve Başbakan İsmet İnönü'nün ya
züı cevabı (T/291) 191 

99. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Meclis bütçesinden masrafını 
alarak harice giden Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinden otomobil ve sair eşya 
getirenler bulunup bulunmadığına dair 
soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
Orhan öztrak'ın yazılı cevabı (7/301) 191:193 



İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Maraş Milletvekili Enver Kaplan ve Ada
na Milletvekili Kemal SarıibrahimoğTu'nun, 
son günlerde yağan şiddeltli yağmurlar yüzün
den Ceyhan nehrinin taşması ısonunda elektrik 
santralinin işlemez hale gelmesi ve Çukurova 
Ziraat ve Sanayi hayatının felce uğraması do-
layısiyle, civar illerin bir araştırma '«kurulun
ca yakından görülmesi ve Hükümetçe gerekli 
yardımın yapılmasına dair demeçleri ile Bayın
dırlık Bakanı Ilyas Seçkin'in, Hükümetçe bu ko
nuda alınmış ve alınacak tedbirler hususundaki 
cevabına bilgi edinildi. 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz, Doğu ve'Gü
ney - Doğu halkının sosyal ve kültürel geriliği 
yüzünden Türlk camiası dışında ve ırkçılık ce
reyanı ile ımâlûlmüş gibi gösterilmesinin yer
sizliğine ve bu bölgelerin iktisadi ve içtimai ya
ralarının sarılması için gereken yardımın yapıl
masına dair konuşmasını yaptı. 

Ankara Milletvekili Ahmet Üstün, Ziraat 
Bankasının çiftçiye gerekli şekilde kredi yardı
mında bulunulmasını temenni etti. 

Saym üyelerden bâzılarına, Başkanlık tez
keresinde yazılı müddetlerle, izin verilmesi 
kabul olundu. 

, Subay Terfi Kanunu tasarısının müzakere
si için lüzumlu bilgilerin Devlet Personel Daire
si ve Millî Savunma Bakanlığından gelmesine 
intizaren 19 Haziran 1963 tarihine kadar me
hil verilmesi hakkında Millî Savunma Komisyo
nu Başkanlığı tezkeresine bügi edinildi. 

ı Tokat Milletvelcili Ali Dizman'ın, Kanunu 
Medeninin sureti meriyet ve şekli tatbiki hak

kındaki 864 sayılı Kanunun 16 neı maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin gerive-
rilmesi hakkındaki önergesi okundu, teklif ge-

. riverildi. 
Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm, Türlü

ye Elektrik Kurumu tasarısının havale edilmiş 
olduğu Bayındırlık, İmar ve İskân, İçişleri, Ma
liye, Sanayi ve Plân komisyonlarından seçile
cek ikişer üyeden mürekkep geçici bir komisyon
da görüşülmesine dair önergesi okundu, kabul 
edildi. 

Millet Meclisi çalışma saat ve günlerinin 
yeniden teSbiti hakkında verilen önergeler ve 
bu konuda Başkan'lı'k Divanınca alınan 'karar 
sureti okunarak üzerinde bir süre görüşüldük
ten sonra, bu konunun grup başkaniariyle bir-
arada Başkanlık Divanında yeniden görüşül
mesine ve ondan sonra Genel Kurula arz edilme
sine dair parti grupları Başkanvekillerinin öner
gesi kabul edilerek diğer önergelerle birlik
te gereği yapılmak üzere Başkanlığa tevdi edildi. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarı
sının komisyona verilen (2) maddesi hariç, 16 
cı maddesine kadar kabul edildi. 

22.5.1963 Çarşamba günü saat 14 de Türki
ye Büyük Millet Meclisi toplantısını mütaakıp 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

Ferruh Bozbeyli Nevzat Şener 

Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 



KÂTİPLER 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16,25 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
Nevzat Şener (Amasya), İbrahim Sıtkı Hatiboğlu (Ankara) 

BAŞKAN Çoğunluğumuz var, Millet Meclisi Birleşimini açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI. 

X. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in, dönüşüne 
kadar kendisine, 'Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Turhan Feyzioğlu?nun, vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/576) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dişi:;!:.' 

Bakanı Feridun Cemal Erkin'in, dönüşüne kadar 
kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Turhan Feyzioğlu'nun, vekillik etmesinin, 
Başbakan'in teklifi üzerine, muvafık görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz olunur. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Sa
vunma Bakanı llhami Sancar'ın, dönüşüne kadar 
kendisine, Maliye Bakanı Ferid Helen'in vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/577) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 

Bakanı llhami Sancar'ın dönüşüne kadar ken
disine Maliye Bakanı Ferid Melen'in vekillik 
etmesinin, Başbakan'in teklifi üzerine, muvafık 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN Ittılaınıza arz olunur. 

3. — Konya Milletvekili thsan Kabadayı ve 

iki arkadaşının, Diyanet işleri Başkanlığı ku
ruluş ve görevleri hakkındaki kanun teklifinin 
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Meclis gÜ7U 
demine alınması hakkında önergesi (2/146, 
4/212) ' 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Başkanlığa sunduğumuz Diyanet İş

leri Başkanlığının teşkilât kanunu teklifimiz, 
Başkanlıkça havale edilen ilgili encümende 1,5 
aydan fazla bir müddet bulunduğu halde bugüne 
kadar encümende görüşülerek Umumi Heyete 
gönderilmemiştir. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince teklifi
mizin doğrudan doğruya Meclis gündemine alın
masını arz ve teklif ederiz. 

Samsun Adana 
tlyas Kılıç Mehmet Geçioğlu 

Konya 
İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
.MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Komis

yon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI. 

MUHMET ALTINSOY (Niğde) — Muhterem 
arkadaşlar. Maarif Komisyonuna Diyanet işleri 
Teşkilât Kanunu teklifi olarak, şimdiye kadar 
üç aded teklif ve bir de Hükümet tasarısı gel
miş bulun maktadır. 

Bunlardan Tabiî Senatör Ahmet Yıldız ve 
24 arkadaşının teklifi 24 , 1 . 1962 tarihinde 
komisyonumuza intikal etmiştir. Gene İzmir Se-
mıtörü Ömer Lûtfi Bozcalı ve 126 arkadaşının 
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teklifi 22 . 1 . 1962 tarihinde komisyonumuza 
intikal etmiştir. Keza Konya Milletvekili ihsan 
Kabadayı ve 10 arkadaşının kanun teklifi 18 .2 . 
1002 tarihinde komisyonumuza intikal etmiş
tir. 

Komisyonumuz 6 . 4 . 1962 tarihindeki top
lantısında her üç teklifi meczetmok suretiyle me
seleyi gündeme almış ve görüşmeye başlamıştır. 
Ancak bu arada Hükümet temsilcisinin verdiği 
izahattan anlaşıldığına, göre. Hükümetin ayrıca 
bu mevzuda bir kanun tasarısı hazırladığı ve 
bunun kısa bir müddet sonra komisyona intikal 
edeceğini bildirdiği için, o gün komisyonda. Hü
kümet tasarısının gelmesine değil, meselenin ta
lik edilmesine karar verilmiştir. Hükümet tasa
rısı ise 30 . 1 . 1963 tarihincje komisyonumuza 
havale edilmiştir. Hükümet tasarısı geldikten 
sonra, komisyonumuz gerek milletvekilleri ve 
senatör arkadaşlar tarafından verilen 3 kanım 
teklifini, gerekse Hükümet tasarısını tehir et
mek suretiyle bir alt komisyon ' teşkil etmiş ve 
bu alt komisyonda meselenin görüşülmesine de
vam edilmiştir. 

Ancak alt komisyon neticeye varıp, rapor, 
asıl komisyona bildirilmeden evvel, Millet Mec
lisinin 1 7 . 4 . 1963 tarihli. 74 ncü birleşiminde 
bir tezkere ile, Hükümet, kendi kanun tasarısını 
bâzı değişiklikler yapmak üzere geri almıştır. 
Halen komisyonumuza Hükümetin kanun tasa
rısının değişik şekli intikal etmemiştir. Onun 
için alt komisyonda, her üç. teklifin Hükümet ta-
sarısiyle tevhidedilerek görüşülmesi, daha evvel 
karara bağlandığından, Hükümet tasarısının de
ğişik şeklinin gelmesi beklenmektedir. 

Bu sebeple, meselenin ehemmiyeti ve çıkacak 
kanunun memleketin nüfusunun asgari yüzde 90 
mı alâkadar eden bir din müessesesinin temelini 

BAŞKAN — Evvelce alınmış olan karar ge
reğince sözlü soruların müzakeresine geçiyoruz. 

i. — (Ur esim Milletvekili tb rahim Et em Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve kay
makamın yerlerinin değiştirildiğine dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız bura-
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teşkil etmesi bakımından, Hükümet tasarısı gel
dikten sonra diğer tekliflerle beraber görüşül
mesi ve bunun ihtisas komisyonunda yapılmasın
da fayda mülâhaza etmekteyiz. Onun için tak
ririn reddini istirham ediyoruz, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul ' edenler... Hltmiyenler... Kabul edil
miştir. 

•/. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi (3/578) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri. Baş
kanlık Divanının 20 . 5 . 1963 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan 15 gün, 
mazeretine binaen 15 . 5 . 1963 tarihinden iti
baren, 

Malatya Milletvekili Nurettin Akyurt 20 gün, 
mazeretine binaen 20 . 5 . 1963 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Burdur Milletvekili Nadir Ya-
vıızkan'a, mazeretine binaen 15 . 5 . 1963 tari
hinden itibaren 15 gün izinli sayılmasını oyları
nıza. arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Malatya Milletvekili Nurettin Akyurt'ım,-
mâzeretine binaen ve 20 . 5 . 1963 tarihinden 
itibaren 20 gün izinli sayılmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

dalar mi l . Yok. İkinci defa bulunmadıkları için 
soru düşmüştür. 

2. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Er
demli imamı îshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

3. — SORULAR VE CEVAPLARI 
A __ 8ÖZLV SORULAR VE CEVAPLARI 
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BAŞKAN — Sayın Mazhar Arıkan? İzinli.. 

3. — Van Milletvekili Mııslih Görentaş'ın, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, ne miktar hayvan 
çalındığına dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/4.96) 

BAŞKAN — Sayın Muslilı Görentag? Yok
lar.. îkinci defa bulunmadıkları iqin sorusu düş
müştür. 

4. — istanbul Milletvekili Re§it Ülker'in, is
tanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve İçişleri Bakan
larından sorusu ve Bayındırlık Bakanı llyas Seç-
kin'in sözlü cevabı (6/500) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker? Buradalar... 
Bayındırlık Bakanı? 

BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Buradayım. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakam? Yoklar.. 
Sayın Reşit Ülker, yalnız Bayındırlık Bakanı
nın cevabiyle iktifa ediyor musunuz1? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Şimdi Bayın
dırlık Bakanı cevap versinler. İçişleri Bakanı 
sonra cevap verirler. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun Bayındırlık, İçiş

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

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Sözlü soru : 1. İstanbul'da Mo'da Koyuna 
dökülmekte olan Kurbağalıdere son iki sene 
zarfında dereye bağlanan lâğımların çoğalması 
neticesinde korkunç bir pislik yatağı ve hasta
lık yuvası haline gelmiş bulunmaktadır. 

Derenin çıkardığı koku o kadar korkunç bir 
haldedir ki, otobüs ve tramvay ve sair vasıta
larla buradan geçmek mecburiyetinde olan Kı-
zıltoprak, Feneryolu, Fenerbahçe, Gazhane, Çif-
tehavuzlar, Caddebostan, Erenköy, Suadiye, 
Bostancı, Maltepe, Pendik halkı dahi bu koku
ya dayanamam aktadır. 

2. Moda Koyunca onbiıılerce İstanbullu 
denize girmekte ve bu koy İstanbul'un turistik 
iki noktasını da içine almaktadır : Fenerbahçe 
ve Moda Burnu, bu pisliklerin bu koya akma-
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sının sağlık mahzuru yok mudur? Derenin ke
narı ve aktığı yerlerin civarı olan Gazhane, 
Kuşdili, Moda, Kalamış ve Fenerbahçede son üç 
senelik bulaşıcı hastalık ve bilhassa çocuk felci 
miktarı nedir? 

3. İstanbul'un muhtelif yerlerinde Kurba
ğalıdere gibi açıkta akmakta olan ve etrafa 
mikrop saçan ve denize bağlanmış veya bağlan
mamış kanalizasyonlar hakkında ne gibi ted
birler düşünülmektedir. Bu tedbirlerin halen 
yapılmakta olanları hangileridir? (örnek : Şişli 
arkasında akan korkunç dere, Sarıyer'de akan 
lâğımlar, Samatya'da ve sair yerlerde akan lâ
ğımlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Pek muhterem Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; Sayın İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker arkadaşımızın Kurbağalıdere'nin bugün
kü feci durumu hakkında Vekâletimle ilgili so
rularına arzı cevabetmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; Bayındırlık Bakan
lığı olarak, bizim bu konudaki yetkimiz, îstan-
buL Belediyesince hazırlanıp da tatbik mevkiine 
konulacak olan kanalizasyon ve su projelerini 
tasdik etmekten ibarettir. Filhakika, şimdiye 
kadar bütün belediyelerde olduğu gibi İstanbul 
Belediyesinin de bu kabîl büyük yatırımlarına 
ait projelerini tasdik edegelmişiz. Yalnız An
kara Belediyesi kanalizasyon işlerinin, zaruri 
bir kanunla, Bayındırlık Bakanlığı ve Umumi 
Devlet Bütçesinden ayrılacak tahsisatla gerçek
leştirilmesi kabul edilmiştir. Bunun dışında 
hiçbir belediye hudutları dâhilinde bu gibi iş
leri büyük işleri yapmaya yetkili değildir. Ben
deniz, bundan 20 gün evvel İstanbul Belediye
siyle bu işi yakinen görüştüm. Vaziyet fecidir, 
dere dolmuştur, dereye mütemadiyen yeni ya
pılan binalardan kanallar bağlanmaktadır. Biz
zat belediye vidaj makinalarmm topladığı pis
likleri bu dereye akıtmaktadır. Bu yolda en 
ufak bir müsamaha gösterilmemesini ve bundan 
sonra kanalizasyon tesislerinin yapılması, için, 
projeye başlanmasını, derenin temiz tutulması 
için tedbirler alınmasını Belediye Reisine şifa
hen ifade ettiğim gibi, ayrıca bir resmî yazı ile 
de bildirdim. 

İkincisi, bugün dere akıntısını kaybetmiş 
durumdadır, kum motorları derenin ağzında 
kum boşaltmakta ve satış yapmaktadırlar. Bu 
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vaziyet derenin biraz daha dolmasına sebebol-
nıakta ve suyun akıntısına mâni olmaktadır. 
Buna çare. o ton ak üzere bu kum yığınlarının 
kaldırılması lâzımdır... 'Bundan 'başka, en mu
inim olarak, derenin akıntısını temin etmek vo 
fakat fazla mikyasta saçılan kokulara mâni ol
mak için 'Bayındırlık Bakanlığına 'bağlı İstan
bul Liman İnşaat Dairesi Kefeliğine talimat 
verdim, bir tarak ımakinası önümüzdeki 20 - 25 
gün içinde bu dereye sıcv(k edilecektir. Dere
nin, denizle 'birleştiği noktada ve topuk tabir 
edilen çıkıntıların taranması ve dereye bir 
akıntı «temin edilmesi 'kararlaştırılmıştır. Bu, 
Ibizim vazifelerimiz cümlesindendir. (Bu kadar 
•bir hizmeti yapınaikla, bu derenin, o semtte 
oturan, Ihalkikaten 'büyük ıstırap 'çeken '60 bin 
nüfusun 'bu sene yazm nlisbeten de olsa bu 
ım'evzuda şikâyet etmiyeeekleri bir duruma so
kulması temin. edilmiş olacaktır. Aınıa bunun 
ötesinde, derenin ta uzaklarından başlıyarak 
dere yatalklarınm teraslanması gibi "Toprak Su 
İşlerinle düşen vazifeler, (Belediye kanalizas
yon plânlarımın hasırlanması gibi vazifeler ve 
-belediyenin malî imkânları! mevteudolmadığı 
için inşaallah bir 'kanunla geliriz - İstanbul 

Belediyesinin en acil ihtiyaçlarından biri olan 
umumi kanalizasyon hizmetlerinim gerçekleş
mesi mümikün olacaktır. Hürmetlerimle arz 
'ederim. 

BAŞKAN — iSoru sahibi Sayın Reşit Ülker. 
UE'ŞİT ÜIJKER (İstanbul) — Qok muhte

rem arkadaşlar; Sayın Bakana, <o s'emt halkının 
duygularına da, tercüman olduğumu zannederek 
•ve bunu ifade ederek teşekkürü borç bilirim. 

Şimdiye kadar, ibu (konu gerek Senatoya, ge
rek Yüce Meclise mütaaddit defalar getirilmiş, 
konuşulmuştur. 

Şimdi ümitle görüyoruz ki, Balkanlık işe el 
koymuştur. Ve 'derenin akıntısını teinin etmefe 
için önümüzdeki günlerde çalışmaya geçileceği
ni ifade etmişlerdir. Aynı iz amanda da istanbul' 
Belediye Başkanına durumu bir Balkan olarak 
ifade etmişlerdir. Bu da gösteriyor ki 'Sayın 
Bakan, mahalline gitmiş, faciayı bir sağlılk fa
ciasını yerinde görmüş, hattâ derenin kayna
ğına doğru gittiği de anlaşılıyor ki teraslama
dan balhsediyorlar. 

Muhterem arkadaşlarını; İstanbul, Tür
kiye'nin bir ziynetidir. Kalamış koyu şiirlerî-
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mize, şarkılarımıza gireeeJk kadar ehemmiyetli, 
güzel bir koydur ve İstanbul büyü'k bir turis
tik şeöıirdir. Maalesef bu güzel koya •bütün, o 
Mbda semtinin, Kuşdili semtinin lâğımları ak
makta ve yaz aylarında kokudan evlerde otu
rulmaz hale gelinmiştir. O 'kadar ki, oradan 
g&qcn vatandaşlar otobüs içinde, dolmuş için
de dalhi /burunlarını tıkamak mevkiindedirler. 
Bendeniz şu n'ofctayı ifade etmek isterim: Bili
yorum, plânda İstanbul'un kanalizasyonu ilcin 
2,5 milyar lira lâziımigelmi'ş. Ve bundan dolayı 
da .bu işin yapılamıyacağı ifade edilmektedir. 
Bendeniz 2,0 milyar liralık kanalizasyon ta le
binde değilim. Türkiye'de Yüce (Meclis'lerin 
kabul ettiği kanunlar varıdır. Bu kanunların 
tatbikini istiyorum. 'Gayet, 'basit, Umumi Hıf
zısıhha Kanununun, İmar Kanununun, Beledi
ye Gelirleri Kanununun 've lâğımlar hakkında
ki talimatnanıelerin tatbiki bendenizi ve ora
daki vatandaşları tatmin edecektir. Biz hayali 
işlerle meşigul değiliz. B,5 milyar liranın bulgun, 
istanbul'un kanalizasyonu için, bulunmasının 
çok uzalk bir ihtimal olduğunu biliyoruz. Ama, 
elimizdeki bir kanun, «dereye ve denize lâğım 
akıtılamaz» diye bir hüküm taşır da, buna rağ
men lâğımlar dereye ve bu mubteşem koya sa
ir verilirse bunun mutlaka ısıoramluları vaırdır 
ve bunların yakasına yapışmak da vazifemiz
dir. Onun için, bu memurlarla ilgili kısım 
içişleri Bakanlığını alâkadar ettiği içlin sioru-
•mım bu kısmımdan vazıgeçmedim. Tekrar bu 
mesele 'geldiği zaman huzurunuza bu meseleyi 
getireioeği'm. Biz, elimizde mevcut kanunla
rın tatbikini .istiyoruz. Başka bir şey işitemi
yoruz. Saygılaramla... 

BAŞKAN — Soru, Bayındırlık Bakanınca 
cevaplandırılmıştır. 

İçişleri Balkanı ayrıca cevap verecektir. 

5. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamlana
cağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulunup 
bulunmadığına dair sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Şevket Rasit ffatipoğlu'nun sözlü cevabı. 
(6/509) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar. Millî 
Eğitim Bakanı buradalar. 'Soruyu okutuyo
rum : 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığıma 

Aşağıda yazılı hususların Millî Eğitim Ba
kanınca sözlü olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygılarımla r'ica ederim. 

' 218 Aralık 1962 
Tekirdağ- Milletvekili 

Turhan Kut 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından neşredil
mekte olan «Türk Ansiklopedisi» nin: 

A)' Beher fasikülü kaç aded basılmaktadır 
ve ortalama olaraik 'her fasikülün satış miktarı 
ne kadardır? 

(B) Ansiklöpleldi kaç fasikülde tamamlana
caktır? 

C)! Ansiklopedinin devamlı (bir yazı kad
rosu var mıdır, varsa (kimlerden ibarettir, (Îi-
ıny hüviyetleri ve varsa memuriyet 'sıifatları 
ayrı ayrı belirtilerek) 

D) Yazarlara hangi ölçü üzerinden ve ne 
miktar para 'ödenmektedir? 

E) Bu tarihe kadar çıkan sayılar için, ya
zarlarına ne miktarda para 'ödenmiştir? (Her 
şahsım adı ve almış olduğu ücret ayrı .ayrı 'işa
retlenmek suretiyle) ' 

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

HATÎPOĞLU (Manisa) — Tekirdağ Milletve
kili ITurhan Kut arkadaşımızın sözlü soru öner
gesi, muhtelif sualleri ihtiVa ediyor. Bunla
ra sıra ile arzı cevap ediyorum: 

Türk Ansiklopedisinin 1 - 8 nci fasikülleri 
15 000 er, 9 - 32 nci fasikülleri 20 000 er, 38 
mcü fasikülden sonra çıkanları da 86 nçı fasi-
kül dâhil 1'5 biner nüsha basılmıştır. v 

Her fasikülden ne kadarınım satıldığının 
kesin olarak bugün tesbiti mümkün değiMir. 

Bunun hesabedülebil'mesi için 12 yayınevin
den ve 3 kitap deposundan sorulmusı gerek
mektedir. Bu hususta biligi verilmesi i'ç'in ilgi
lilere gerekli talimat vierilmiştir. 

Yalnız bugüne kadar .basılan fasiiküllerim 
1 nci defa yapılan 'baskı miktarı 1 410 000 nüs
hadır. Ancak, anısikflopedinin 1 - 7 nci t'asî-
küllerinin beşer bin nüsha olarak üçüncü ba<s-
kıları, 8 - 10 ncu fasifcülleriniin de aynı miktar 
üzerinden üçüncü baskıları yapılmış bulunmak
tadır. 

(Böylece baskı saiyısı 1 480 000 nüshaya yük
selmiştir. 
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T961 bütçe yılı sonunda yapılan Ankara 

Kitap Deposu sayımında türlü fasiküllerdem 
'211 4Ö8 nüsha ansiklopedi bulunduğu görül
müştür. Bu rakam 1 268 542 nüsha 'ansiklope
di fa*tikülünün satılmış olduğunu göstermekte
dir. 

Ankara Kitap Deposu kalamazo kayıtlarına -
göre ansiklopedinin buigünkü depo mevcutları 
ile ansiklopedinin buigünkü yazanlar kadrosu 
ve yayınla/maya başladığı tariürten bu'güne ka
dar 'Türk Ansiklopedisinin yazarlar kadrosu
na dâhil kimselerin isimleri, bir liste \halinde 
elimde mevcuttur. Çok uzun olan bu listeleri 
burada okuyup, vaktinizi almak istemiyorum. 
Eğer arkadaşım arzu -ederlerse bu listeliri ken
dilerine takdim edeyim. 

Türk Ansiklopedisinin bugüne kadar on cil
di tamamlanmış, 11 nci cilt de basılmakta olan 
87 nci fasikül ve dizilmekte olan 88 nci fasi-
kül ile tamamlanmış 'olacaktır. 

Ansiklopedinin ortalama 30 ci'ltte tamam
lanacağı tahmin edilmektedir. Her cilt 8 ! f a-
siküldür. 

Türk Ansiklopedisin'de madde yazanlara 
altı 'kelimelik beher satır için 30, yabancı dil
lerden çevirenlere de 25 kuruş telif hakkı öden
mektedir. 

Türk Ansiklopedisinin 86 nci fasikülü dâhil, 
bugüne kadar yazarlara 193 736,58 lira telif 
hakkı ödenmiş bulunmaktadır. 

Bugüne kadar her şahsa ödenmiş; olan pa
raların ayrı ayrı tesbi'rlno bugün için imkân 
yoktur. 

Türk Ansiklopedisi için bugüne kadar Öde
nen işçilük 780 711,50 liradır. 807 734,93 liralık 
malzeme alınmış ve 193 736;38 lira telif hakkı 
ödenmiştir. Bunların yekûnu, 1 782 183,01 li
ra tutmaktadır. 

% 25 iskonto çuktılktan sonra 1961 yılı (so
nuna kadar yapılan satışların yekûnu 1 894 999,88 
lira tutmaktadır. Satış yekûnu olan 1 894 999,88 
liradan 1 782 183,01 lira çıkarılınca, 106 81£,87 
lira bakiye bir kâr görünmektedir. FaJkat asıl 
gelirin yekûnu bundan ibaret değildir, l'96'l yılı 
sonundaki depo mevcudunda yüzde 25 iskonto 
bedeli çıkarıldıktan sonra, bunların kıymeti. 
447 812 lira olarak alındığı takdirde, mevcut 
olan, bütün bu 1943 ten beri olan faaliyetlerin 
yekûnu 554 629 lira bir değer getirmiş olmak 
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mevkiinde bulunuyor. Maruzatım bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Kut. 
TURHAN KUT (Tekirdağ) — Sayın arka

daşlarım, her şeyden önce soruma gayet geniş 
ve etraflı cevap lütfeden sayın bakana teşek
kür etmekle sözlerime başlamak isterim. 

Arkadaşlarım, şunu da esefle işaret etmek 
mecburiyetindeyim ki, yurdumuzda yok geniş 
bir boşluğu doldurmak iddiasında olan Türk 
Ansiklopedisi, maalesef Türkiye'de mevcut ay
dınların oranlariyle, müspet şekilde münasip 
olmıyacak şekilde, çok az sayıda basılmaktadır. 
Bu millî kültür ve irfan hayatımız için üzücü 
bir müşahede olmak lâzım gelir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu soruyu Sayın 
Bakandan sormamın tek sebebi şudur : Türk 
Ansiklopedisinin bu ağır tempo içerisinde ne 
zaman ikmal edileceğine dair vermiş olduğum 
sözlü sorum basma intikal ettikten sonra, bir
takım yazarlardan ve öğretmenlerden mektup
lar almıştım. Bunlar; ansiklopedinin içinde bu
lunan Türk kültüm ile uzaktan veya yakından 
ilgisi bulunmıyan maddelerin yer aldığını, buna 
sebebolarak da, bu ansiklopedi yazarlar heye
tinin içinde birtakım şahısları himaye etmek 
maksadiyle lüzumsuz maddeleri dahi bunlara 
kaleme aldırılmak suretiyle âdeta bu ansiklope
dinin bir yemlik haline getirildiğini iddia eden 
mektuplardır. Hemen arz etmek mecburiyetin
deyim, Sayın Bakanın vermiş olduğu rakamla
ra göre, bugün, 87 nei fasikül için telif hakkı 
olarak verilmiş olan ücret yalnız 193 700 kü
sur lira olduğuna göre, şayia halinde dolaşan 
rivayetlerin hakikatle bir alâkası olmadığını öğ
renmiş olmak bendenizi fahr içinde bırakmıştır. 
Sayın Bakana, bu hakikati tescil imkânı verdi
ği için bir defa daha teşekkül' eder huzurunuz
dan ayrılırım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6". — Tekirdağ Milletvekili Turhan- Kufun, 
yeniden hangi şehirde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, sorusu ve Adalet Bakanı 
Abdülhak Kemal Yörük'ün sözlü cevabı (6/510) 

BAŞKAN — Soru sahibi"?.. Buradalar. Ada
let Bakam?.. Buradalar. Soruyu okutuyorum. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıda yazılı hususların Adalet Bakanınca 
sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygılarımla rica ederim. 

26 Aralık 1962 
Tekirdağ Milletvekili 

Turhan Kut 

1. 1962 yılında beliren ihtiyaca cevap ver
mek için, yeniden hangi şehirlerde, ne miktar 
Noterlik ihdas edilmiştir ? 

2. Münhal ve yeniden ihdas olunan noter
liklere hangi ölçülere göre tâyin yapılmaktadır <? 

3. 1962 yılında münhal bulunan ve yeniden 
ihdas edilen noterliklere tâyin olunanların isim
leri ve son vazifeleri nelerdir ve tâyinlerinde, 
hangi ölçüler ve tercih sebepleri göz önünde tu
tulmuştur? 

BAŞKAN — Saym Bakan. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara) — Muhterem Başkan, çok 
muhterem arkadaşlarım, Turhan Kut Beyefen
dinin suallerine cevaplarımı arz ediyorum. 

1962 yılında 2 tanesi Adana, 7 tanesi Anka
ra, 4 tanesi Beyoğlu, 2 tanesi Bursa, 6 tanesi is
tanbul, 4 tanesi îznıir ve birer tanesi de Aydın, 
Balıkesir, Beşiktaş, Ceyhan, Çorum, Denizli, Di
yarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Giresun, 
Hatay, İskenderun, Kadıköy, Kars, Kırıkkale, 
Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Na
zilli, Ordu, Samsun, Sivas, Trabzon, ve Zongul
dak'ta olmak üzere 52 aded Noterlik ihdas 
edilmiştir. 

3456 sayılı Noterlik Kanununun 5928 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesinde; Noter olmak 
için gereken olumlu ve olumsuz şartlar gösteril
miştir. Aynı Kanunun 4166 sayılı Kanunla deği
şik 8 nci maddesinde de, Noterliğin açılması 
halinde keyfiyetin Resmî Gazete ve ayrıca ma
hallinde çıkan her hangi bir gazete ile ilân edil
dikten sonra talipler arasından Noterlik Kanu
nuna göre gereken vasıfları haiz olanlardan 
birinin Adalet Bakanlığınca tâyin olunacağı ya
zılıdır. Kanunda, Noterliklere tâyinde talipler 
arasındaki tercihe ölçü teşkil edecek vasıfları 
tesbit eden başkaca bir hüküm yoktur. Bu se
beple 7 nci maddede yazılı şartları haiz olanlar 
arasından münasibinin açık bulunan Noterliğe 
tâyini keyfiyeti Bakanın takdirine bırakılmış 
bulunmaktadır. 
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Bu itibarla; münhal ve yeniden ihdas olunan 

Noterliklere, taliplerin hepsinin hal tercümeleri 
ve yeterlik derecelerini gösteren belgeler ve 
bunların açık ve gizli sicilleri teker teker ince
lenmek suretiyle 7 nci maddede yazılı şartları 
iktisabedenlerden münasip görülenlerin tâyini 
yapılmaktadır, 

22 . 5 .1963 O : 1 
1962 yılında münhal bulunan ve yeniden ih

das edilen Noterliklere tâyin olunanların isim
leri ve son vazifelerini gösterir liste mevcuttur. 

Bu yıl içinde inhilâl eden ve yeniden ihdas 
olunan Noterliklere de 2 nci maddede arz edi
len ölçülere göre tâyin yapılmıştır. 

Şimdi listeyi okuyorum : 

1962 yıh içinde açık veya yeniden ihdas edilen noterliklere tâyin edilenlere ait 
Liste 

Noterliğin yeri 
l „ , , , . , , - — • ——,..— M *_ , . _ 

Adana 
Adana 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Aydın 
Balıkesir 
Beşiktaş 
Beyoğlu 
Beyoğlu 
Beyoğlu 
Bursa 
Bursa 
Ceyhan 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Düzce 
Erzurum 
Eskişehir 
Giresun 
Hatay 
İskenderun 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 

: 4 
• 5 
: 10 
: 11 
• 12 
: 13 
: 14 
• 15 
• 16 
. o 
. 2 
• 2 

* . 8 
: 9 
• 10 
: 3 
: 4 
. 2 
• 2 
. 2 
. 2 
. 2 
: 3 
. 3 

2 
. 2 

o 
• 11 
: 12 
: 13 
• 14 
: 15 
: 16 
: 5 

Tâyin edilenin adı ve soyadı 

İbrahim Sarıibrabimoğlu 
Sabri Baykam 
Asım Emrem 
0. Rasim Eyüpoğlu 
Mustafa S i m Atlı 
Ahmet Köseoğlu 
Halis Tokdemir 
Osman Canatan 
Celâlettin Gökler 
Hüseyin Cahit Sak 
Fethiye Tuııçsiper 
İsmet Erbay 
Osman Fuat Bilgin 
Hüseyin Muzaffer Erer 
Kâzım Kiziroğlu 
Hatice Şermin Vardar 
Şefik öz 
Hasan Çelik 
Asa t' Uz 
Hulusi Dülgeroğluı 
Yeniden ilân edildi 
Avni Demircioğlu 
Mehmet Sait Erdinç 
Fahrettin Tanju 
Şaban Mahmut Ersöz 
Piraye IJluğ 
Hamza Ali Çelebi 
Tahsin Karakaş 
özer Kuray 
Yılmaz Ataksoy 
Abdullah İzmen 
Maeit Bakkaloğlu 
Kâtibe Yürür 
Mesude Varol 

Mesleki ve kayıtlı bulunduğu 
baro 

Adana Avukatı 
Adana Avukatı 
Ankara Avukatı 
Ankara Avukatı 
Ankara Avukatı 
Samsun Avukatı 
Ankara Avukatı 
Kırşehir Avukatı 
Balıkesir Avukatı 
Aydın Avukatı 
Balıkesir Avukatı 
İstanbul Avukatı 
İstanbul Avukatı 
İstanbul Avukatı 
Yargıtay Üyesi 
Bursa Avukatı 
Kırşehir Avukatı 
Adana Avukatı 
Çorum Avukatı 
Denizli Avukatı 

Bolu Avukatı 
Diyarbakır Avukatı 
Eskişehir Hâkimi 
Giresun Avukatı 
Hatay Avukatı 
Hatay Avukatı 
Kayseri Avukatı 
İstanbul Avukatı 
Uşak Avukatı 
Giresun Avukatı 
İstanbul Avukatı 
İstanbul Avukatı 
Ankara Avukatı 
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Noterliğin yeri 

İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kadıköy 
Kars 
Kırıkkale 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Mersin 
Nazilli 
Ordu 
Samsun 
Sivas 
Trabzon 
Zonguldak 

: 6 
: 7 

8 
. 2 
. 2 

o 

3 
. 2 

2 
2 

: 3 
. o 

imi 

. 2 
• 3 
; 2 
. 2 

'> 
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Tâyin edilenin adı ve soyadı 

Akif Hüsnü Üstel 
Ali Galip Silmenden. 
Adlî Kısagün 
A. Faali Ertekin 
Muhittin Güneş. 
M. Enis Ertürk 
Celâl özdemir 
Rıza Kılavuz 
Hed'ive Yücebilgin 
A. Çaban Küeükkâtipoğlu 
Kemal Gören 
Mustafa Kemal Gençer 
Kemal .Sensoy 
Scnih Üstel 
Ali Rıza Hafızoğlu 
Ahmet Rıza Kulaçoğlu 
Kemal Doğandor 

Mesleki ve kayıtlı bulunduğu 
baro 

İstanbul Avukatı 
Kayseri Avukatı 
Ankara Avukatı 
Ankara Avukatı 
Erzurum Avukatı 
Ankara Avukatı 
Kırşehir Avukatı 
Kütahya Avukatı 
Malatya Avukatı 
Kırşehir Avukatı 
Mersin Avukatı 
Aydın Avukatı 

Ordu Avukatı 
Ankara Avukatı 
Askerî Adlî Hâkim 
Trabzon Avukatı 
Bolu Tahfif Komisyonu Üyesi 

Münhal noterliklere tâyin edilenlerin 
Listasi 

1 

Adana 
İzmir 
Kayseri 
Maraş 
Samsun 
Kilis 
Yozgat 

Noterliğin yeri 

' 

• 3 
: 1 
. 2 

2 

Tâyin edilenin adı ve 

Ali Seyfettin Tokbey ' 
1 »ahıi Pehlivanoğlu 
Ayhan Molu 
İhsan Hüdayioğlıı 
M. Bahri Oolakof;hı 
M. İhsan Yazaroî.hı 
Tevi'ik Yaşar Nefesli 

Mesleki ve kayıtlı bulunduğu 
baro 

Adana Avukatı 
Manisa Avukatı 
Kayseri Avukatı 
Maraş Avukatı 
Samsun Avukatı 
Gaziantep Avukatı 
Yozgat Avukatı 

Münhal noterlikler 

.Diyarbakır 
İskenderun 
Kozan 
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Bu suretler, ihdas, edilen 'noterliklere kim- I 

lerin tâyin edilmiş bulunduğunu, arz etmiş bulu
nuyorum. Zannederim, sualin izahına dair başka 
bir şey bulunmadığı için hürmetlerimi arz ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Kut, 
TURHAN KUT (Tekirdağ) — Muhterem ar

kadaşlarım, Türk kamu oyunu, özellikle hukuk
çular çevresini fazlası ile meşgul eden KOUU hak
kında sorumlu bakandan, çeşitli siyasi partile
re mensup senatör ve milletvekili arkadaşları
mız tarafından yazıh ve sözlü sorular sorulmak 
suretiyle, yapılan keyfî işlem meydana çıkmış 
bulunmaktadır. 

Gerçi Sayın Bakan, Bolu Milletvekili Sayın 
Kâmil înaFın yazılı sorusuna verdiği 9 .1 .1963 
tarihli ve Artvin Milletvekili Sayın Nihat Ata'-
nın yazılı sorusuna verdiği 22 . 1 . 1963 tarihli 
yazılı, Adana Senatörü Sayın Nuri Ademoğlu'-
nun sözlü sorusu münasebeti ile Cumhuriyet Se
natosunun 12 . 2 . 1963 tarihli oturumunda ver
diği sözlü cevapları ile, biraz önce huzurunuzda 
ifade ettiği üzere : 

(Noterliğe müracaati zorunlu kılan işlerin 
çoğalmış bulunması itibariyle, memleketin muh
telif yerlerinde noter sayısının artırılması gerek
tiğinden, 1962 yılında 33 ilde 52 noterliğin ih
das olunduğunu, gerekli ilânların yapıldığını, 
kanunun tâyin ve tesbit ettiği şartları haiz olan 
talipler arasından yapılacak tefrik yetkisinin 
kanunen bakana tanınmış olduğunu, bu hakkı 
kullanmak suretiyle tâyinleri yaptığını, Noter 
Kanununun 7 nci maddesindeki olumlu şartların 
taliplerde bulunması ve olumsuz şartların da bu
lunmamasının yeterli olduğunu, madde metnin
den de sarahatle anlaşılacağı veçhile, noter ola
bilmek için her hangi bir siyasi partiye mensub-
olmak veya olmamak şartının bahis konusu ol
madığını, nitekim açık bulunan ve yenidon ihdas . 
edilen noterliklere tâyin olunan veya tâyinleri 
yapılmıyan şahıslardan hiçbirisinin diiekçesinde 

• mensuboldukları siyasi partinin adını yazmadık
ları gibi, düzenlenen dosyaların da müracaat sa
hiplerinin partilerini gösteren bir belge de bu
lunmadığını) beyan etmektedirler. 

Bu görüşe katılmamak elden gelmez. 
Ancak, Sayın Bakanın yazılı ve sözlü beyan

ları ile tutum ve davranışı arasındaki mutaba
kat bulunduğunu kabul etmek mümkün olama
maktadır. I 

22,5.1963 0 : 1 
I Filhakika, 

1. Çeşitli sebeplerle açık bulunan ve yeni
den ihdas olunan noterliklere yapılan tâyinler 
sırasında, mer'i kanun hükümleri, kemali ile tat
bik edilmemiştir. 

Şöyle ki, Nbter Kanununun 5928 sayılı Ka
nunla değişen 19 ncu maddesi «Noterler, sicil ve 
kıdemleri müsaidolduğu ve açık yerler de bulun-

• duğu takdirde 8 nci maddede yazılı ilana lüzum 
görülmeksizin, geliri daha yüksek olan bir no
terliğe, muvafakatleri ile tâyin olunabilirler» 
hükmünü taşıdığı, aynı' konudaki bir yazılı so
ruya Bakanlık tarafından verilen 22 .1 .1963 
günlü cevapta, bu çeşit nakil ve tâyin istiyenle-
rin de mevcudolduğu beyan ve kabul olunduğu 
halde, bu açık kanun hükmü, bir kenara itilerek, 
mevcut bütün noterliklere dışardan müracaat 
eden kimseler tercihan tâyin edilmişlerdir. 

2. Sayın Bakan tarafından, noterlik gelir
lerinin bariz bir surette artmış olması ve aynı 
zamanda halk arasında noterliğe müracaati kayb
ettiren işlerin çoğalmış bulunması gerekçesi jle 
yeniden ihdas edildiği ileri sürülen noterlikle
rin, ihtiyacın zorlaması karşısında, kanun öl(jü-

I leri içinde, derhal tâyin yapılmak suretiyle dol
durulması ve bu suretle hizmetin cevaplandırıl
ması, bakanlığın vazifeleri cümlesinden olmak 
icabeder. 

Hal böyle olmasına rağmen Saytiı Bakan, 
Cumhuriyet Senatosunun 12 . 2 . 1963 günlü 
oturumunda, aynı konudaki bir sözlü soruya 
verdiği cevapta aynen : -

«İstanbul'da açık bırakılmış bir noter]ik var
dır diyorlar, evet açıktır. Oraya tâyin edeceğim 
bir zat vardır, fakat hiçbir partiye mensup de
ğildir ve istanbul'da noter olması gerektir, bu 
benim salâhiyetim dahilindedir. Şu veya bu zat 
dostum değildir, tâyin ettiğim zaman kim oldu
ğunu öğreneceksiniz, tekaütlüğünü bekliyor, te
kaüt olunca oraya gidecektir» demektedir. 

Bu beyan, yeniden 52 noterlik ihdası için ile
riye sürülen gerekçe ile taban tabana zıttır. 

Bir yandan, artan ve tazyik eden ihtiyaçlar 
karşısında noterlikler ihdas olunurken, öte yan
dan (Orada işler fazla değildir, açık bırakılmış 
olması icabeder, oraya tâyin edeceğim zat bir 
Devlet memurudur, emekliliğini bekliyor, emekli 
olunca oraya gidecektir) yolunda, tamamen indî 

I ve keyfî tasarrufta bulunmak, hiçbir Bakan için 
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tecviz ve tasvibolunabilecek bir davranış ola
maz. 

Bu açık sözler ile, noterliklere yapman tâyin
lerin hangi keyfî ölçüler içinde icra edildiği sa
rahatle ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

3. Açık noteklikler için yapılan müracaat-
ler arasında, Bakanın takdir hakkını kullanır
ken sicil, kıdem gibi şartları gerektiği ölçüde 
nazara almamış bulunması bir yana, 

Siyasi inanç ve tutumu uzun yıllardan beri 
belirli bulunan bâzı illerin barosunda kayıtlı bu
lunan avukatların hemen tamamına yakm bir 
kısmının noterliklere tâyin edilmiş bulunmaları 
da göz önüne alınacak olursa, â 

Sayın Bakanın, siyasi inançların yapılan tâ
yinlerde müessir olmadığı yolundaki iddia ve 
beyanı ile, yaptığı tâyinler arasındaki çelişme, 
daha büyük bir açıklıkla meydana çıkmış olur. 

Adalet Bakanının, Türk kamu oyunu ve özel
likle hukuk çevrelerini, çok haklı olarak üzün
tüye sevk etmiş bulunan tutum ve davranışının, 
çeşitli siyasi partilere mensup senatör ve millet
vekilleri tarafından sözlü ve yazılı sorular halin
de Yüksek Meclislere getirmiş olmalarıma, iler
de bu yolda yapılacak tasarruflar için ışık tut
maya, badema bu gibi keyfî davranışları önle
meye yardımcı olması temennisi, ile hepinizi 
saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara) — Sayın Turhan Kut'un ten-
kidlerini dinledim. Hemen şunu arz edeyim ki, 
bunları, şimdi arz edeceğim mucip sebeplerle 
gayrivârit ve noterlik hakkında sorulmuş olan 
suallerin psikolojik sebeplerinin nelerden iba
ret bulunduğunu aynı «amanda açıklamış bulu
nacağım, Filhakika, bana, gerek Mecliste yazılı 
olarak, gerekse Senatoda sözlü olarak sorulan 
sorulara verdiğim cevaplar kendilerinin tekrar 
ettikleri gibidir. Güzel hulâsa etmişler. Kanun 
hükümlerinin tatbik edilmemiş olduğunu söyle
diler. Noterlik Kanununun 19 ncu maddesine 
göre sicil ve kıdem müsaidolduğu takdirde açı
lan bir noterliğe esasen, filân yerde noter olan 
bir zatın tâyin edilmesinin zaruri olduğunu da 
ifade ettiler 

Bendeniz, arzu ettikleri zaman kendilerine 
bu yolda vâki bir talebe, bir dâvaya karşı Da-
nıştaym bunun her hangi bir hak sağlıyamıya-
cağı yolunda vermiş olduğu kararı ' irae etmekle 
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iktifa edeceğim. Daha evvelki zamanlarda Dev
let Şurasına bu yolda bir müracaat vâki olmuş
tur ve Devlet Şûrası Noterlik Kanununun 19 
ncu maddesinin bu mealde, bu yolda anlaşılamı-
yacağını ifade etmiştir. Damştaya açılan dâva 
reddedilmiş bulunduğuna göre, filhakika Da-
nıştayda açılan dâvalar diğer mümasil hâdise
lerde muhkem kaziyye rolünü oynamaz, buna 
şüphe yok. Ama, idarenin hattı hareketinin tâ
yininde, az - çok, ışık tutma rolünü haizdir. 

İkinci tenkidlerine gelince; bendenizin İs
tanbul'da Beyoğlu'nda zamanında -ihdas edilmiş 
bulunan 16 noterlikten birini açık tutmaklığı-
mı, bir noterlik ihdas etme hususu ile tezat ha
linde görüyorlar. 16 noterliğin ihdas edildiği 
büyük bir şehirde, bir noterliğin münhal bıra
kılmasının, diğer mevcuda munzam olan 15 no
terlik faaliyette bulunduğuna göre, aksaklığa 
meydan vermiyeceğine şüphe yoktur. Nitekim, 
kendileri de buyurdular ki, Adalet Bakanlığı 
bu yeni noterlikleri ihdas ederken iki hedef 
gözetiyordu. Birisi; kazancın daha fazla eşhas 
arasında taksimi, çok olan işlerin de daha ko
laylıkla görülmesini temin etmekti. 

Müsaade buyurunuz, 16 noterlik ihdas et
miş olduğumuz İstanbul'da bir noterliğin mün
hal bırakılmış olması ne dereceye kadar bizi bir 
tenakuz içinde bulundurur bilmem. Burada yi
ne tekrar ediyorum, bendeniz bu noterlik için 
Adalet Bakanlığında uzun müddet hizmet et
miş olan bir zatın talebini yerine getirmek gibi 
bir vazife ifa etmek istedim. Bir insanın, ken
disi ile beraber çalışmış olan bir insanın, dile
ğini, böyle meşru bir dileğini yerine getirmeyi 
zannederim ki, hem makamın vazifesi icaplarm-
dandır, hem de şahsan böyle bir arzu tahakkuk 
ettirilir. Bunu zinhar kendim için bjr kusur ad
detmiyorum, arzu eden kusur addedebilir, ama 
ben addetmiyorum. Bu itibarla indî ve keyfî iş 
yaptığım iddiası kanunun bana vermiş olduğu 
(«hak» kelimesini kullandılar ama hak değil
dir) salâhiyeti ihlâl eder mahiyette telâkki et
mem. Kanunun bana vermiş olduğu salâhiyeti 
kulla nmışımdır. 

Sicil ve kıdem meselesine gelince; gizli ve 
açık sicillerin celbedildiğini demin arz ettim. 
Demek ki, sicilleri tetkik etmişim. Hem de şah
san tetkik ettim. 
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Kıdem meselesine gelince : Danıştayın kara-

riyle, ona da gereken cevabı vermiş bulunuyo
rum. 

Siyasi partiler meselesine gelince : Resmen 
verilmiş olan cevapta elbette ki, resmî kayıtla
rın muhtevası nakledilir. $u veya bu şahsın bil
miş olduğu birtakım hakikatlerin, nispî mahi
yette birtakım vesikalara isnadetmesi iktiza 
eden malûmat beyanına ithali lâzımgelmez. 
Elbette siyasi partilere dâhil bulunan birtakım 
zevat, bu listede yer almıştır. Yalnız hemen 
şunu ilâve edeyim ki; ben, şu veya bu parti
yi değil, şu veya bu şahsı tercih ettim. Ama, 
şu veya bu şahis, şu veya bu partiye men-
subolmak itibariyle her hangi bir haktan 
mahrum olacak, aşağı yukarı umumi haklar
dan mahrum olacak bir • vaziyette de düş
müştür, telâkkisinde değildim. Bu itibârla, 
beni partizanlıkla itham etmek kadar insaf
sızlığa gidenlere rağmen, ışunu söyliyeyim ki; 
(gerekirse isimlerini birer birer söylerim) bu 
tanzim edilmiş olan listede her tarafa men
sup zevat vardır, bitaraftan da vardır, Halk 
Partisinden de vardır. Adalet Partisinden de 
vardır, Y. T. P, den de vardır, kendi partim
den de vardır. Bütün partilere mensubolan 
eşhasın burada bulunmakta öldüğünü açık
ça söylüyorum. Ama bunlardan her hangi 
bir şahıs, şu partiye veya bu partiye men
suptur, diye tâyin edilmiş değildir. Tetkik 
ettiğim gizli ve açık sicillere göre bu mua
meleler tarafımdan yapılmıştır ve kanunun 
bana tanımış olduğu salâhiyetler kullanıl
mıştır. Bir takım sübjektif ve psikolojik 
unsurların, işin içine müdahale etmesi sure
tiyle, bu noterlik meselesi, hakikaten mem
lekette bir mesele oldu. Zannediliyor ki,. bir 
altın oluk akıyor. Bu altın oluğun önüne 
oturmak hususunda vekâlete müracaat eden 
üç yüze yakın, 286 zattır zannederim, 286 ki
şinin bana göndermedikleri zevat kalmamış
tır. Benim • dostlarımı bulmuşlar, tahkik-et
mişler; her- biri için bir, iki, arkadaşım bana gel
miş, «ille şu şuraya, bu buraya tâyin edilsin» 
demiştir. Ve böyle diyenlerden de (ıheyefen-
cliyi kastetmiyorum) bana sualler soranlarda 
olmuştur. Şimdi bendeniz, 286 müracaatten 
hangi tabloyu koysaydım, bakiye kalan tab
lolar gayet tabiî aleyhime dönecekti. Çün
kü ; arz ettiğim gibi, muazzam bir servet 
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kaynağının başına oturmak fırsatını bulama-
aış olduğu için. Bütün istikalarda ben bunu 
gördüm. Tabiî muhterem arkadaşlarımız dje-
.ıetleme yapabilmek için bize de, bu aldık
ları haber üzerine, bir takını sualler sorar
lar. Fakat bana sual soranlar desinler ki, 
«âen, filânın şeraiti kanuniyesi eksik iken onu 
tâyin etmekle hata ettin.» Ama maddi şart
ları haiz iken, benim tasarrufuma hiçbir ma
kamın müdahaleye salâhiyeti mevcut değil
dir. Vicdanen huzur içindeyim. Tâyin etti
ğim arkadaşlarımı tâyin ettiğimden dolayı 
pişman değilim. Belki 'bir ikisi hakkiyle ödev
lerini yerine getiremediler. Ben de onların 
vazifelerine son vermek mecburiyetinde kal
dım. Fakat vicdan huzuru içindeyim arka
daşların bütün bu söylediklerini de hüsnini-
yetle serd edilmiş kabul etmekle • beraber, 
yersiz olduğunu söylememe de müsaade bu
yursunlar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Kut. 
TURHAN KUT (Edime) — Muhterem ar

kadaşlarım; sayın bakan ikinci konuşmasın
da bir takım sualler tevcih etmeseydi ve ge
rek Senatoda gerekse yüce huzurunuzda ver
miş oldukları şifahi beyanlarında gerekse 
yazılı sorulara verdikleri cevaplarda, adeta 
bir kalkan arkasına sığınır gibi «benim salâ
hiyetim dahilindedir, bakanın salâhiyeti» de
meseydi tekrar söz almaya mecbur hissetmşi-
yeee'ktim kendimi. Arkadaşlar, şüphesiz bir 
bakanın şu veya bu memuriyetlere yapacağı 
tâyinde yetkisi vardır. Ama bunun da bir kri
teri ve ölçüsü olmak lâzımgelir. Kanun ba
kana salâhiyet verdi diye, bakan keyfe nlâye-
şa bu yetkiyi kullanmıya mezun değildir. 
Sayın bakan bir taraftan tâyinleri yapılan 
noterlerin ve yapılmıyanlarm siyasi görüşle
ri hakkında dosyalarda resmî bir kayıt yok
tur. Bu itibarla tâyin yapılırken böyle bir 
mülâhaza düşünülmüş olamaz» derken, öte yan
dan yapılmış 52 noter tâyini içinde her si
yasi partiye mensup arkadaşların bulundu
ğunu söylemek suretiyle, kanaatimce, büyük 
bir tezada düşüyor. Ve «benim ilk korniş-' 
mamda yaptığım ithamı âdeta kabul etmek 
durumunda kalmış ölüyor. 

Arkadaşlar, sayın bakan buyuruyor M, 
«İstanbul'da 10 küsur noterlik ihdas edildi. 
Bunun hepsine tâyin yaptım, yalnız bir tanesini 
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münhal bıraktım. Bu da beim salâhiyetim 
dahilindedir. Oraya da şu kadar yıl hizmet 
etmiş bir arkadaşımı tâyin etmeyi düşünüyo
rum,» 

Arkadaşlar, Bakanlıkta hizmet gören, haki
katen liyakatli bir memur için birtakım imkân
lar emeklilik çağı için düşünülebilir. Ama, bir 
yandan zaruretten bahsederek kadro ihdas edi
lir ve öte yandan bu kadrodan da bir tanesi 
saklanırsa, burada da Bakan salâhiyetini yan
lış ölçüye vurarak, keyfî olarak kullanıyor de
mektir. 

Savın Bakanın son sözlerine cevat) olarak 
bir noktayı arz edeyim, arkadaşlar. Mazur gö-" 
rünüz isim zi'kretmiyeeeğim, fakat aldırım bir 
mektubu efter Sayın Bakan arzu ederlerse, ken
dilerine göstermeye îiazırım. Bir sivasi partiye 
mensup arkadaşımız evvelâ hâkimlik yapmış, 
sonra avukatlık yapmış. Bendeniz bu bölgenin 
savın temsilcileri ile avrı ayrı temas ettim. 
Hepsi mektupta bildirilen hususta ittifak edi
yorlar. Bu arkadaşımız adliyede bulunduğu za
man hükmen tescil edilmemiş olmakla beraber 
mürtekiplik şaibesi ile lekeli, oradan ayrıldık
tan. sonra, intisabı ile şeref duyduğum avukat-
lı'k meslekine intisaptan sonra da, her iki ta
rafla anlaşan zelil bir insan, bir meslektaş hü
viyetinde olmasına rağmen, münhasıran bir' si
yasi nartinin o ildeki başkanı olduğu için bu 
noterliğe- tâyin edilmiştir. Zannederim, su ka-
darlık beyanım dahi, Sayın Bakanın «salâhive-
tim dahilindedir» demek suretiyle sığındığı 
halkanın arkasına geçerken, lâzırcırçelen kritere 
lâyık olduğu ölçüde önem vermediğini gösteri
yor. Tasarrufları keyfîdir. Sayın Bakanın bu
rada ifade ettiği «açık utuyorum» sözü dahi bu 
keyfîliğin devamını göstermektedir. Muhterem 
Bakan istediği kadar ben «vicdanen müsteri
him» dese dahi, şu sözleriyle keyfîlik hareketi
ni zabıtlara tescil ettirmiştir. Hepinizi saygı ile 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN —* Abmet Nihat Akay, buradalar 
roı? YoMa*, 
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Bir defaya mahsus olmak üzere gelçcek bir

leşime kalmıştır. 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup ol
madığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/513) 

BALKAN — Sayın Reşit Ülker, buradalar 
mı? Yoklar. 

Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek bir
leşime kalmıştır. 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Üniversite ve yüksek okullai'a giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile 
gece yüksek okulları açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın-

• dan sözlü sorusu (6/514) 

BAŞKAN — Reşit Ülker?... Yoklar. Bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek birleşime kal
mıştır. 

' 10. — Erzurum Milletveekili Nihai Diler'in, 
Tioğu - Anadolu'da çiftçi ailelerime, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler?.. Yoklar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek birle
şime kalmıştır. 

11. —. Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, De
nizyolları İşletmesi Hopa Acantalığına kimin 
tâyin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6(517) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Ata?... Yoklar. 
ıBir defaya mahsus olmak üzere gelecek birle
şime kalmıştır. 

'12. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususundu ne düşü
nüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/518) 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytintoğlu?.. Bu
radalar, içişleri Bakanı?.., Yoklar. Gteleeek bir
leşime bırakılmıştır. 

I 
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13. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

îu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

BAŞKAN — Aziz £eytinoğlu burada. Tica
ret Balkanı? Yoklar. Gelecek birleşime kalinistir. 

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

BAŞKAN — Aziz Zeytinoğlu buradalar. Sa
nayi Bakanı? Yoklar. Gelecek birleşime kalmış
tır. 

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

BAŞKAN — Nihat Ata? Yoklar. Bir defa
ya mahsus olmak üzere gelecek birleşime kal
mıştır. 

16. ,— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den ömervğlu Abdil Yanar'in, 9.1. 1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/522) 

BAŞKAN — Şevki Güler izinlidirler. 

17. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin Ata
beyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Cenciğe 
bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 2. 
köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebine 
dair Bayırdırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Atabeyli, 
buradalar mı? Yoklar. Bir defaya mahsus ol
mak üzere gelecek birleşime kalmıştır. 

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

BAŞKAN '•— Sayın ihsan Ataöv? Buradalar. 
imar ve iskân B'âkanı? Yoklar. Gelecek bir

leşime kalmıştır. 
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19. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 

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

BAŞKAN — Sayın Osman Zeki Oktay? Bu
radalar. 

Ticaret Bakanı? Yoklar. (Meeek birleşime 
kalmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Bilgehan ?... 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Ben mazere

timi bildirerek dışarıya çıkmıştım HalIbuM ben 
yokken sorulanın, mevzuubahsolmuş, bulunma
mam sebebiyle gelecek birleşime kalmış. 

BAŞKAN — Efendim, sorunuz okunduğu 
sırada burada yoktunuz. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Ama efen
dim mazet'imi bildirmiştim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgehan?.. Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek, bdrleşime 
kalmıştır. 

21. — Eskişehir Milletvekili S ey fi öztürk'-
ün, iktisadi ve sosyal dâvaların halli istikame
tinde ne gibi müessir tedbirler aUndiğına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 

BAŞKAN — Sayın öztürk?... Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

22. — 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 karari 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

BAŞKAN — Sayın Asal izinlidir. 

23. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'* 
m, Sumucak - Osmancık - Amasya demiryolu 
yapımının 5 senelik plândan çıkarılıp çıkarılma-
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dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/530) 

BAŞKAN — Sayın Dündar? Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
kalmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Şevki Güler izinlidirler. 

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

BAŞKAN — Sabahattin Savacı arkadaşımız 
buradalar... Cevap verecek Barbakan Yardımcı
sı? Yok.. Gelecek birleşime kalmıştır. 

26. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Artova, Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne zaman yapılacağına 
dair Bayırdırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/533) 

BAŞKAN — Sayın Kazova? Buradalar. Ba
yındırlık Bakanı? Yoklar. Gelecek birleşime kal
mıştır. 

27. •— Kırşehir Milletvekili 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) 

BAŞKAN — Sayın Özmen? Yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

28. — İstanbul Milletvekili Reşit (Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfî ve huzur bozan 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/535) 

BAŞKAN — Sayın Ülker? Yoklar. Bir defa
ya mahsus olmak üzere gelecek birleşime kal
mıştır. 

22 . 5 • 1963 O : 1 
29. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-

tn, idam edilen Başvekil ve vekillerin gömüldü
ğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziyaret 
imkânının verilip verilmiyeceğine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/536) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaırtan?.. Yoklar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşi
me kalmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Dündar?.. Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek'birleşime kal
mıştır. 

31. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
yazılı sorusuna uzun zmaandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

BAŞKAN — Sayın Keskin?.. Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
kalmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın önder.. Yoklar. Bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek birleşime kal
mıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Uyar.. Yoklar. Bir defa
ya mahsus olmak üzere gelecek birleşime kal
mıştır. 

34. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususnda ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/541) 

— 174 — 



M. Meclisi B : 84 
BAŞKAN — Sayın Şenyurt. Buradalar. 

Sanayi Bakanı, yoklar. Geleoök birleşime kal
mıştır. 

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

BAŞKAN — Sayım özmen? Yoklar. Bir de-
faay mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Arıkan yoklar. Bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek birleşime kal
mıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Şener? Yoklar. Bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek birleşime kal
mıştır. 

38. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Aydm'ın Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin 
övünçlü'nün ne sebeple vekâlet emrine alındı
ğına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/545) 

BAŞKAN — Sayın özarda?.. Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere, gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

39. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne 
zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se
beple nakledildiğine dair İçimleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/546) 

BAŞKAN — Sayın özarda 1. Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

22 . 5 . 1963 O : İ 
40 — Kocaeli Milletvekili Hâldan KısayoV-

un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra İzmit 
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur 
ve işçi sayısına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/547) 

BAŞKAN — Sayın Hâldan Kısayol?.. Bu
radalar. 

Sayın Sanayi Bakanı?.. Yoklar. Soru ge
lecek birleşime kalmıştır. 

41. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, kış
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatandaş 
gücünün değerlendirilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/548) 

BAŞKAN — Sayın öztürk.. Buradalar. Sa
yın Başbakan ve yerine cevap verecek vekilleri.. 
Yoklar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

42. — 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) 

BAŞKAN — Sayın özarda.. Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
kalmıştır. 

43. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'ın, Emekli subaylar için İstanbul'da yapı
lan blok apartmanların belediye ve bayındırlık 
işlerinin düzene konulması mevzuunda ne dü-
nüldüğüne dair, İmar ve İskân ve Bayındırlık 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/550) 

BAŞKAN — Sayın Dorman.. Yoklar. Bir 
defaya mahssu olmak üzere gelecek birleşime 
kalmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Kazova : Burada. İçişleri 
Bakanı? Yoklar. Gelecek birleşime kalmıştır. 

45. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara Gazeteciler 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikleri
nin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/552) 
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BAŞKAN — Sayın Şükrü Koç? Yoklar.. 

Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşi
me kalmıştır. 

46. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Kar 
raca'nın 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) 

BAŞKAN — Sayın Karaca? Yoklar. Bir de-
faa mahsus olmak üzere gelecek birleşime kal
mıştır. 

47. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
T.C, Ziraat Bankasının küçük çiftçiye kredi te--
mini görevini tam mânasiyle yapıp yapmadı
ğına dair, Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/554) 

BAŞKAN — Sayın sâM Zorlu..? Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
kalmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Koç..? Yoklar. Bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek birleşime kal
mıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın özbey.. ? Yoklar. Bir. de
faya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
kalmıştır. 

. 5,0, — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilinin, turizm, imar, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinde, istemiş olduğu yardımların ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne davr 
Basın r Yay m ve Turizm, İmar ve İskân, Sağ
lık ve Sosyal Yardım' ve Millî Eğitim bakanlar 
rmdan sözlü sorusu (6/558) 

BAŞKAN — Sayın Özalp.. Yoklar. Bir de-
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faya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
kalmıştır. 

51. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazaova'-
mn Zile - Çekerek yolu noksanlarının ne zar 
man yapılacağına dair, Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/559) 

BAŞKAN — Sayın Kazova?. Buradalar. 
Bayındırlık Bakanı, yoklar. Gelecek birleşime 
kalmıştır. 

52.4— Afyon Karahisar Milletvekili Veli Ba-
şaran'n, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme 
Kurumunda vukubulan tecavüz olayına davr 
Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 

BAŞKAN — Sayın Başaran.. Yoklar.. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
kalmıştın. 

53. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Güler? izinli... 

54. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne suretle temin edildiğine dmr, Dışişleri 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/563) 

BAŞKAN — Sayın özar'da? Yoklar.. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
bırakılmıştır. • 

55. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Güler? İzinli. 

56. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar Adliyesine 1962 yılı 
içerisinde kimlerin hangi ölçülere göre atandığı
na dair, Adalet Bakanından sözlü sorUsu (6/566) 

* 
BAŞKAN — Sayın Güler izinli. 
57. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 

Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispa
tı hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya ye-
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ni esaslara bağlanması hususunda ne düşünül
düğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/567) 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz izinli. 

58. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'm, Sa
son llÇesi C. Savcısı ile Yargıcının, Jandarma 
Karakol Kumandanı ve 4 jandarma eri tarafın
dan dövüldükleri hakkındaki neşriyatın vârıdo-
lup olmadığına dair İçişleri ve Adalet bakanla
rından sözlü sorusu (6/568) 

BAŞKAN — Sayın Cevdte Aydın?.. Yoklar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
kalmıştır. 

5$. — Bingöl'Milletvekili Sıddtk Aydar'tn, 
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) 

BAŞKAN — Sayın Aydar?.. Yoklar. Bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek birleşime kal
mıştır. 

60. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
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) 

BAŞKAN — Sayın özardal. Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime kal
mıştır. 

61. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan kaçı
nın ek görev kadrolariyle hangi okullarda kaçar ı 
saat ders okuttuklarına ve ücretli veya maaşlı J 
olarak birden fazla ek görevi olan kaç memur 
bulunduğuna dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/572) 

BAŞKAN — Sayın Koç.. Yoklar. Bir defa
ya mahsus olmak üzere gelecek birleşime kalmış
tır. 

62. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Siirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şikeftan köyü 
nüfusuna ve sakinlerinin mesken olarak mağara
larda yaşadıklarının doğru olup olmadığına 

a&;*.196S # : İ 
dair İmar ve İskân Bakanından sö&lü soruâu 
(6/573) 

BAŞKAN — Sayın öner; burada, imar ye 
iskân Bakanı... Yok... Gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

63. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Kastamonu - Cide arasındaki Devlet yolu
nun, Karayollarınca kış mücadelesine tabi tu&to-
lan yollar arasına alınmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından söztû 
sorusu (6/574) 

BAŞKAN — Sayın Keskin? Yoklar... Bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek birleşime kal* 
mıştır. • . . . , . 

64. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, Tren ücretlerinde yapılan tenzilâtın Ada
pazarı - Haydarpaşa arasında neden tatbik edİl+: 

mediğme dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su (6/575) 

BAŞKAN — Sayın Gürer? Yoklar... Bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek birleşime kal
mıştır. 

65. -~ Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, Timi
mi hayata müessir âfetler- dolay isiyle alınacak, 
tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkındaki Kah 
nun gereğince evvelce başlanılmış olan inşaatın 
devamı için ne düşünüldüğüne dair İmar ve Jjs--.. 
kân Bakanından sözlü sorusu (6/576) 

BAŞKAN — Sayın öztürk?. Buradalar. 
Sayın imar ve iskân Bakanı?.. Yoklar. Ge

lecek birleşime kalmıştır. 

66. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağu-
oğlu'nun, Belediye hudutları içine mahalle olarak 
alınmakla beraber imar ptânı dışında oldukların
dan belediye hizmetlerinden mahrum butunân 
mahallelerin muhtaç halkının ryakacak ve zatî ih
tiyaçlarının köy tarifesine tabi bulunması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sorusu ve Tanm 
Bakanı Mehmet İzmeni'n sözlü cevabı (6/577) 

BAŞKAN — Sayın Ağağolu?.. Buradalar.y , 
Sayın Tarım Bakanı..? Buradalar... Borıujfu 

okutuyorum: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına ; 
Aşağıdaki sö.rümun Tarım Bakani tarafından 
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sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygı ile arz eylerim. 

21.3.1963 
Ordu Milletvekili 
İzzettin Ağaoğlu 

idari, iktisadi ve siyasi sebeplerle belediye 
hudutları içine mahalle olarak ithal olunmakla 
beraber imar plânına alınmadıklarından beledi
ye hizmetlerinden mahrum bulunan ve her ba
kımdan köy vasfını muhafaza ede gelmekte olan 
muhtaç mahalleler halkının mahrukat ve zatî 
ihtiyaçlarının köy tarifesine tâbi kılınması hu
susunda vekâletin bir tetkik ve düşüncesi var 
mıdır, var ise bir kanun teklifi mevzuubahis 
midir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (C 

Senatosu Giresun Üyesi) — Muhterem arkadaş
larım, Ordu Milletvekili Sayın İzzettin Ağaoğ
lu arkadaşımız tarafından Bakanlığıma tevcih 
buyurulan sorunun cevabını arz ediyorum. ı 

6831 sayılı Orman Kanununun 31 nei mad
desi, Devlet ormanları içinde veya orman hu
dutlarına köy ortasında ufki hattı müştekim ile 
10 Km.. mesafede bulunan köylülere; köyde ba
rınmalarına mahsus yapacakları ev, ahır, sa
manlık ve kullanacakları ev ve ziraat aletleri 
için onda bir tarife bedeli karşılığında taham
mülü müsaidolan en yakın Devlet ormanların
dan kerestelik ağaç ve yakacak odun veya onda 
bir tarife bedeli ile kesme ve nakil masrafları 
karşılığında en yakın istif yerlerinden tomruk 
ve yakacak odun verileceğini; 

Aynı kanunun 32 nci maddesi, ormanların 
bulundukları ve" bu ormanlara bitişik kazalar 
içindeki muhtaç köylülerle; hududu içinde 
Devlet ormanı bulunan- ve nüfusu 2 500 den 
aşağı olan muhtaç kasabalar halkına ev, saman
lık, ahır gibi zatî ihtiyaçları için kesme, taşıma 
masrafları \e tarife bedeli ödenmek şartiyle 
tomruk verileceğini âmir bulunmaktadır. 

Bu duruma göre kanunda tasrih edilen bir
çok kasabalar halkından muhtacolanlar yaka
cak ihtiyaçlarının temininde köylülere tanınan 
haklardan istifade etmektedirler. Ancak, bu 
kasabaların muhtacolan halkına yalnız kasaba- I 
nın hududundaki ormanların istif yerlerinden I 
emval verildiğinden; yakacak ihtiyaçları huşu- | 
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sunda kanuna bir hüküm konulmamıştır. Zira 
istif yerlerinde odunun piyasaya satış bedeli ile 
köylülerin veya kasaba •halkının kanunen öde
mesi gereken bedel arasında çok cüzi bir fark 
bulunmaktadır. 

Bu fark ton başına 6 ilâ 7,5 lira arasında de
ğişmektedir. 

Esasen memleketimiz ormanlarından senede, 
ormanlarımızın verimi itibariyle âzami 6 milyon 
ton yakacak odun istihsal edilmekte olmasına 
mukabil yakıt odunu sarfiyatı senede 13,5 mil
yon tonu bulmaktadır. Aradaki 7,5 milyon ton
luk fark açık bulunduğuna göre, ormanların 
verimi haricinde cebrî odun istihsali mümkün 
bulunmamaktadır. Bu itibarla Orman Kanunu
nun tanzimi sırasında, biraz evvel arz ettiğim 
sınır ve hudutlar içinde yakacak ihtiyacının ko
laylaştırılması düşünülmüş, bunun dışında, 
muhterem arkadaşımızın işaret ettiği şekilde, 
şehir ve kasabaların hudutları içinde olmakla 
beraber, belediye hudutları içinde olmakla be
raber, durumları zayıf olan, durumları itibariy
le köylü vatandaşlarımız, yani Orman Kanunu
nun tarif ettiği vatandaşlarımızın şartları için
de bulunmalarına rağmen, bunlara aynı esasla
ra göre odun verilmesi düşünülmemiştir. Sebe
bi, odun istihsalimizin kifayetli olmamasından 
ileri gelmektedir. Esasen biraz evvel işaret etti
ğim şartlar dairesinde depolardan verilen odun
la, piyasa fiyatları arasındaki farkın bariz olma
ması sebebine müstenit bulunmaktadır. Bu 
maksatla arkadaşımızın buyurdukları gibi, bun
lara odun verilmesi mevzuunda kanunun tevsii 
düşünülmemektedir. Bu itibarla böyle bir çalış
ma yapılması da bahis mevzuu değildir. Hür
metlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ağaoğlu, 
YUSUF İZZETTİN AĞAOĞLU (Ordu) — 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Vekilin klâsik 
ölçüde cevap vereceğini daha evvel tahmin et- * 
mistim. Maalesef, bizim en büyük noksanımız, 
realiteler muvacehesinde bir tetkik ve ciddî bir ' 
etüt yapmadan, sadece kanun maddesinde ve 
klâsik ölçülerle cevap vermek ve meselenin bu 
suretle halledildiğine inanmak gibi bir yola 
sapmamızdır. 

Şimdi, mesele mevzii değildir, arkadaşlarım. 
Sadece vatandaşın, Sayın Vekilin de dediği gi
bi, 6 - 7 lira, bir lira fark değil, 10 misli farkla 
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temin edilen bu fakir vatandaşların ıstırabı de- I 
ğil, bunun yanında kaçakçılık suretiyle ihtiyaç- ...}• 
larını temin eden bu vatandaşların ormanı tah- I 
ribetmesi de mühimdir. Yani, vatandaşların ıstı- 1 
rabı kadar, ormanın tahribedilmesi de mühim- t 
dir. I 

Şimdi, evvelâ kısaca hâdiseyi arz edeyim. I 
Bizim Karadeniz bölgesinde Canik dağlarının 1 
Şimalinde ve Cenubunda İğdır ormanlarının I 
eteklerinde ve civarında teşekkül eden kasaba- I 
ların, dört, beş vilâyete bağlı kasabaların bâzı I 
köyleri, bir bakımdan belediye gelirlerini tah- 1 
rik için diğer bir sebep, seçimleri kazanmak i 
için, belediye sınırları içine ithal edilmiştir. Bu, I 
her devirde olmuştur, muhterem arkadaşlar. I 
Bu coğrafî durumları itibariyle imar plânı içine I 
alınmıyan ve bundan sonra alınması da müm- I 
kün olmıyan bu köylü vatandaşların bulunduk- I 
lan mahalleler, - hakikaten köylüdürler, ve hay- I 
vancılık, ziraatle geçinirler - orman eteklerinde I 
ve 683İ sayılı Kanunun 31 nci maddesi hüküm
leri şümulüne giren vasıfta, yani ormana 10 km. 
mesafede olan mahallelerdir. Bunlar köy tarife
sine göre odun, mahrukat alamadıkları için, biz-
zarure ormanı kaçakçılık suretiyle tahribetmek-
tedirler. 1 

Şimdi iş, kanun, realite karşısında tetkik I 
edilir XP klâsik ölçülerden ayrıldığı takdirde, 
mahrukatı müşkülâtla temin eden ve kaçakçı
lık yolu ile temin eden vatandaşın ıstırabı dur
durulmuş olur ve ormanın da tahribatı önlen- I 
miş, olur. I 

Bu iğidir ormanı çok verimli bir ormandır, I 
muhterem arkadaşlarım. İki orman inletmesinin 
mesaisi içerisindedir, tahribata rağmen çok ve- I 
rimli bir ormandır. Bu arz ettiğim hususiyetlere I 
sahibolan kasabalar şunlardır. I 

Ordu'nun; Mesudiye, Gölköy, Aybastı, Ak- I 
kuş, Ulubey, Kargan, Kumru kazaları; Tokat'
ın : Reşadiye, Niksar, Artova; Sayın Vekilin se
çim bölgesi olan Giresun'un Şebinkarahisar, I 
Alucra; Erzincan'ın Hafik ve Sivas'ın ümranlı 1 
kazaları. Tesbit ettiğim bunlar, daha da vardır. I 
Bunlar küçümsenecek Ölçüde değildir. Buralar- I 
daki vatandaşlar 6831 sayılı Kanunun 31 nci I 
maddesi hükümlerine girdiği için ve ihtiyarla- I 
rını normal fiyatla temin edemedikleri için ka
çakçılık yolu ile elde ettiklerinden, hiçolmazsa ] 

I ormanın tahribedilmesini önlemek bakımından 
I buna bir çare bulmak zarureti kanaatimce var-
[ dır. 
t Sayın Vekilin burada ifade buyurdukları hu-
j susları, bendeniz evvelce de malûmat olarak al-
I mıştım. 1,5 sene içinde birkaç defa Orman 0e-
I nel Müdürlüğü yetkilileriyle görüştjim, aldığım 
I malûmat; bu klâsik malûmat nevinden, yani sa* 
j dece maddenin okunup bana anlatılması oldu. 
1 Bu, dâvayı halletmiyor. Lütfen realitelere eğüe-
I lim, buna bir çare bulalım. Sayın Vekilin Orman 
[Genel Müdürlüğünden aldığı malûmatta meşe-
j le, sadece tek zaviyeden mütalâa edilmektedir. 
I Halbuki vekâlet olarak şümullü düşünmek, 
I buradaki vatandaşların ıstıraplarını giderme-
I nin yanında, ormanın korunması ve kaçakçı-
I lık gibi içtimai bir derdin önlenmesi, bu kanu-
I nım 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesiyle 
I mümkün olur. Muhterem Vekilin dikkatine afz 
I ederim; Bakan olarak bu işin üzerinde dursun

lar, bir kanun teklifi ile bu kanunun 31 nci. mad
desine bir fıkra eklenmesi suretiyle hiç küçüm-

I senmiyen ve mevzii olmıyan, vatandaşın bu ıstı-
I rabmı gidersinler. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Tarım Bakanı, 
TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (C. 

I Senatosu Giresun Üyesi) — Efendim, aynı mev-
j zu üzerinde huzurunuzu tekrar işgal ettiğimden 

dolayı itizar ederim. 
Muhterem arkadaşımın sorularına'klâsik bir 

r şekilde cevap vermiş olduğuma dair beyanları; 
I m kabul edemiyeceğim, kendilerinden özür dile-
I rim. Bunu ben, suallerinin cevabını hiç tetkik 
I etmeden, kanun maddesini kopya etmek suretiy-
I le burada okumak mânasma alıyorum. Bu iti-
I barla, bu husustaki beyanlarını kabul edemiyo-
I rum, kendilerinden özür dilerim. MejBelc esajm-
I dan tetkik edilmiştir. Arz ettiğim gibi, evvelâ 
I Türkiye ormanlarının odun kapasitesi, üç ' beş 

ihtimal olabilir, fakat katî surette ihtiyacımıza 
yetişmemektedir. Yani, Türkiye ormanları odun 

I istihsali cephesinden, kemaliyle çalıştırıldığı 
I takdirde 6 milyon ton, en fazla 7 milyon ton 
I odun istihsaline elverişlidir., Halbuki, Türkiye'-
I nin bugün salih olan odun ihtiyacı 13,5 milyon 
I tondur. Bir çare aramak tavsiyesinde veya} te-
I mennisinde bulunurlarken, odun istihsaline elve

rişli sahalar, imkânlar varken kısıldığı ve bu ma-
I lûmatm Orman Genel Müdürlüğünden alındığı 

— 179 — 



iîade edilmiştir. Ormanların odun istihsaline el
verişli olmadığı hususunu katiyetle a iz''ederim.' 
Malûmat tabiatiyle Orman Genel Müdürlüğün
den alınacaktır, başka bir yerden alınmasına im
kân yoktur. , 

Kaldı ki, buyurdukları gibi, belediye hududu 
içine aİınmışTolup da, imar plânına alınmamış 
durumda olan vatandaşların aynı 'hükümden is
tifade ettirilmesi için bir imar plânının yapılıp 
yapılmaması hususundan bahsettiler. Bu, tasvip 
buyurdukları imar plânı yapılsa ibile, vatandaş-
lârımızm iktisadî durumunu yine değiştirme-
meiktedir. imar plânı yapılmış olan nice büyük 
şehirlerimiz vardır. Ve hâlâ bu şehirlerimizde 
oturmakta olup da çiftçi şartlariyle yaşıyan va
tandaşlarımız da pek çoktur. Binaenaleyh, bu öl
çü de aslında tefrik edici, kâfi bir ölçü değildir. 
Hulasaten arz edeyim, tevciih ettikleri sualin ce
vabı, esaslı tetkiıka tâbi tutulmak suretiyle ha
zırlanarak arz edilmiş durumdadır. Kendileri şu 
noktada haklıdır. Bu memlekette bir mahrukat 
meselesinin halledilmesi lâzımgelir. Yani soru
lan suale arz ettiğim cevabın arkasından şu hu
sus gelebilir: «Mahrukat meselesi bakımından 
ne düşünülüyor?:» Böyle bir suali hm kendim 
sorarak cevaıbmı arz edeyim; mahrukat mesele
sinin halli iktiza etmektedir, ormanlarımızın ko
runması bakımından- Doğrudan doğruya Vekâ
letimizi ilgilendirmemekle beraber, doiayısiyle 
ormanlarımızın korunması ve neticede vatandaş
ların yakacak ihtiyaçlannm giderilmesi bakı
mından, ikame maddeleri araştırıma noktasın
dan çalışmalari'mız mevcuttur ve ümidederim 
ki, bu çalışmalarımız bizi iyi bir neticeye götü
recektir. Bu bakımdan da vatandaşlarımıza hiz
met üzerinde olduğumuzu da ilâveten arz ede
rim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağaoğlu. 
YUSUF İZZETTİN AĞAOĞLU (Ordu) — 

Efendim, bendeniz Sayın Vekili itham için söy
lemedim, tenzih ederim. Bizim bünye işimizdir, 
bu. Maalesef her vekâletimizde, her vekilimizde 
vardır, bu şey. 

Şimdi, biz Avrupalı olacağız, deriz, ama Av
rupalı olmamız için bâzı bünyeyi sebepleri or
tadan kaldırmaya, merhalelerden geçmiş olma
ya, bu realitelere göre Garp'in usulünü Garp 
ölçüsünü telif etmeye mecbur. olduğumuzu bir 
gün düşünmeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun ne kadar mü
kemmel olursa olsun, dünyanın en iyi kanunu ol
sun, en klâsik kanunu olsun, en medeni milletlerin 
kanunlarından daha üstün olsun; Türk realite
sine uymadığı müddetçe verimsizdir, faydasız
dır ve iyi kanun değildir. Elbette ki, Sayın Ba
kan malûmatı Orman Genel Müdürlüğünden 
alacaktır, Ama, Orman Genel Müdürlüğü Avru
pa'dan alman Orman Kanununun klâsik ölçüle-. 
rini okumuş: ona bağlanmış ve onun dışına çık
ma imkânım kendisinde ^ bulamamıştır. Onun 
için Bakanın siyasi hüviyeti, durumu itibariyle, 
daha şümullü, dörtbaşı mamur olarak mesele
lere el koymasını ve onun, Orman idaresini tah
rik ederek, Orman idaresi yetkilileri ile konu
şarak bu derde esaslı bir çare bulması lüzumu
na işaret etmek istedim. 

Şimdi] «Ormanın miktarı kâfi değildir, or
manın bünyesi mahrukat tevziine, vatandaşlara 
yeteri kadar mahrukat intikalinde müsait de
ğildir» denilmektedir. Bir bakımdan da bunun 
için verilmiyor.. Yok böyle şey. Kesmen verilmi--
yor, ama vatandaş, bu orman mmtakası ve civa
rında bulunan ve haddizatında köy vasfını haiz 
mahalleliler ihtiyaçlarını kaçakçılık suretiyle 
ve o yoldan temin ediyorlar. Demek ki, orman
dan yakacak ihtiyaçlarını zaten alıyorlar. Biz, 
bu gayrimeşru hareketi, içtimai bir dert olan 
kaçakçılığı kanalize- edelim, diyoruz. Biz, sadece 
ona resmen odun vermemekle, ruhsat verme
mekle, ormanın kifayetsizliğini, ormanın bü
tünlüğünü, hayatiyetini korumuş olmuyoruz ki, 
bunlar sadece nazariyatta, lâfta kalıyor. Haki
katte vatandaş, kışın donamıyacağı için, ihti
yacını, kışın ağaçları kesmek suretiyle, maale
sef gece körpe fidanları kesmek suretiyle te
min ettiğinden, daha çok zarar veriyor. Bu ba
kımdan, bu mesele mevzii bir mesele, bir mevzu 
değildir. Başka orman mmtakalarmda da aynı 
şeylerin olması lâzımdır. Bütün Türkiye or
manları çevrelerinde aynı şey vardır. Muhterem 
Vekilin bu mesele üzerinde tekrar durmasını 
istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN— Soru cevaplandırılmıştır. 
67. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-

oğlu'nun, Kadıköy ilçesi, Kâğıthane Belediyesi 
sınırlan dâhilinde kaç aded gecekondu ve ne 
miktar nüfus bulunduğuna ve yol, okul ve diğer 
ihtiyaçların sağlanması istikametinde halkla yar-
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dmlctsma gayret ye hazırlıkları yapılıp yapıl
madığına dair içişleri ve İmar ve İskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/579) 

BAŞKAN — Sayın Ağaoğlu buradalar. Iç-
içleri ve İmar Bakanları burada mı efendim? 
Yok... ilgili Bakanlar bulunmadığı için soru ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

63. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, meteoroloji 
sahasında yetişmiş mühendis veya yüksek mü
hendis istihdam edilip edilmediğine ve teknik 
eleman yetiştirilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair sorusu ve Tarım Bakanı Mehmet Iz-
men'in sözlü cevabı (6/580) 

BAŞKAN — Sayın Küreli?.. Buradalar. Sa
yın Ziraat Bakanı?.. Buradalar. Soruyu okutu
yorum : 

22 . 3 . 1963 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki hususatm, Tarım Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi arz ederim. 

Çorum Milletvekili 
Faruk Küreli 

1. Halen Meteoroloji Umum Müdürlüğün
de, meteoroloji sahasında yetişmiş mühendis ve
ya yüksek mühendis istihdam olunmakta mıdır? 

2. Mezkûr hizmette çalıştırılmak üzere tek
nik eleman yetiştirmek düşünülmekte midir ? 

3. Bakanlığınızın meteoroloji sahasında 
mütehassıs yetiştirmek için tahsis ettiği üniver
site bursları hangi fakültelerde kimlere veril
miştir? Elektrik Fakültesi meteoroloji şubesi 
için verilmiş burs var mıdır? 

4. 1963 - 1964 tedrisat devresi için meteoro
loji şubesine burs vermeyi düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan.' _ 
TARIM BAKANI MEHMET İZMÜN (C. 

Senatosu Giresun.Üyesi) — Çorum Milletvekili 
Faruk Küreli arkadaşımızın tevcih buyurduk
ları suale cevaplarımı arz ediyorum : 

Halen Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğün
de kurs gösterilerek yetiştirilmiş onbir ziraat 
yüksek mühendisi istihdam edilmektedir; Genel 
Müdürlük "hizmetinde çalıştırılan elemanlar, 
burs verilmek suretiyle yetiştirildikleri gibi, 
mevcut meteoroloji meslek okulu yolu ile de te
min edilmektedir, 

3 2 . 5 . 1963 0 : 1 
Ayrıca, kısa ye uzun vadeli kurslar vaşıta-

siyle, mütehassıs , elemanlar da yetiştirilmekte
dir, 

Genel Müdürlükçe halen; Ankara Fen, Fa
kültesine 15 burs, Ankara Ziraat Fakültesinle 
7 burs verilmiştir. İstanbul Elektrik Fakültesi
ne verilmiş burs yoktur. 

Bundan evvel burs verilen bursiyerleri, me
teoroloji sahasında çalıştırmak imkânı tçmîn 
edilemediğinden, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Elektrik Fakültesine, Müdürler Kurulu ka ran 
ile 1 , 7 . 1960 gününden itibaren burs veril
mediği gibi, 1963 - 1964 ders yılı içinde de ve
rilmesi düşünülmemektedir. Hürmetlerimle arz 
ederim. 

BAŞKAN —s Soru sahibi Sayın Küreli. 
FARUK KÜRELİ (Çorum) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu suali, halen Meteoroloji Umum 
Müdürlüğünü ifa eden zatın tutumu hakkında 
Meclise bilgi vermek, diğer taraftan da mesul 
Sayın Bakanın nazarı dikkatini çekmek için 
vermiş bulunmaktayım. Halen memleketimizde 
Elektrik Fakültesine bağlı meteoroloji yüksek 
mühendisi yetiştiren bir enstitü mevcuttur. 
Kendisi doçent olan Umum . Müdür, (Şahsan 
kendisim görmedim, tanımam, yalnız bu fakül
te Talebe Cemiyeti ile görüştüm,) böyle bir ih
tisas enstitüsü ve-bir Fen Fakültesi olmasına 
rağmen Bakanlığın meteoroloji, sahasında mü
tehassıs eleman yetiştirmek için tahsis ettiği 
bursları maalesef Ziraat Fakültesi, Dil, Tarih 
y e Coğrafya Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi 
talebelerine vermek gibi bir harcama durumu
na düşmüştür.. 

Sayın Bakan, 11 tane yüksek mühendisin 
mezkûr dairede çalıştığını ifade ettiler. Bu 11 
yüksek mühendis, zannediyorum, meteoroloji 
ile alâkalı mesleklerden mühendislerdir, biza
tihi bu meslekin mühendisi değillerdir. 

Kurslar yolu tatmin edici bir yol olmamak 
lâzımdır. Atmosfer fiziği bir memleketin maddi 
ve mânevi hayatında, tarımından nakliyatına 
.kadar hattâ memleketin müstakbel iklimini tes-
bit bakımından çok ehemmiyetli bir âmme-hiz
meti haline gelmiştir. Bu itibarla 1963 - 1964.te 
de bu enstitüye, Eelektrik Fakültesine burs tah
sis edilmiyeceğini ifade buyurdular ki, buna ben 
üzülmüş bulunuyorum.. Esbabı mucibe olarak 
bir şey söylüyorlar, bu, Umum Müdürün de ifa-
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desidir buradan burslu olarak yetişen talebe 
Meteoroloji Umum Müdürlüğünde çalışmıyor, 
diyorlar; Eğer buradan burslu olarak yetişen 
talebe Umuth Müdürlükte çalışmak istemiyorsa, 
tatmin esasını bulmak lâzımdır. Eğer, Devlet 
hesabına okuyan talebe, tatmin edilmiyorsa is
ter Edebiyat Fakültesinden mezun olsun, ister 

; bir başka fakülte veya enstitüden mezun olsun, 
yine çalışmayacaklardır. Memleketimizde bir 
tane daha, yüksek mühendisi, âmme hizmetinde, 
bulunmıyan, yalnız enstitüde asistan olarak bu
lunan, bu kadar mütehassıs eleman kıtlığı çe-
kÜlen1 bir ..saha varken, bursların Edebiyat Fakül
tesine, Dil ye Tarih - Coğrafya Fakültesine har
canmasına gönlüm razı olmuyor. Tekrar istir
ham ediyorum; mukaveleler ona göre yapılır 
ve bir tatmin şekli bulunur; bu sahaya her 
halükârda mütehassıs eleman yetiştirilmelidir. 
•Bu burslar sureti mahsusada bu enstitüye tah
sis edilmelidir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TAŞIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (€. S." 

Üyesi Giresun) .— Efendim, aynı mevzu için 
tekrar söz almak lüzumunu duydum, özür dile
rim. Arkadaşımızın işaret buyurduğu husus, da
ha evvel bendenize de intikal etmiş bulunduğu 
için etraflı tetkik ettim. Vardığım tetkik neti
cesine göre; dünyanın belli başlı memleketleri 
meteorolojisi denilen meteoroloji yüksek İhti
sas erbabını teknik üniversitelerden değil, fen 
fakültelerinden yetiştirmektedirler. Yani, mes
lekin icalbı ve hususiyeti • gereğince flizik tahsili 
derinleşmiş bulunan Fen fakültelerinden yetiş-
tirmekteymişler. Bu itibarla, Fen Fakültesine 
birâ z evvel arz ettiğim gaibi, burs verilmiştir. 
Ayrıca Ziraat Fakültesine de verilmiştir. Tek
nik Üniversitenin Elektrik Fakültesinde Mete
oroloji Şubesi ihdas edülir edilmez, Ziraat Ve
kâleti Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü bu
nunla ilgilenmiş yıllarca burs vermiştir. 11 - 12 
talebeye burs verildiği halde .bunlardan hiç bi-
risli gelip bu vekâlette vazife ifa etmemiştir. 

; Muhterem arkadaşımın buyurduğu gibi, hiz
met ifa etmemelerinin sebebi belki, tatmin edici 
ücret - alatoadiklanndandır. Ancaik, Meteoroloji 
işleri: Umum "Müdürlüğü, bütçeli, bareme talbi 
Mr Devlet daliresidjr. Bu umum müdürlüğün 
vereceği ücret ve maaşlar Barem Kanununun 
tâyin ve tesbit ettiği, bildiğimiz maaşlardan 
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ibarettir. Halbuki .buradan yetişen arkadaşlar, 
meteoroloji ihtisas sınıflarına devam etseler 
dahi, asıl diplomayı elektrik mühendisi olarak 
almakta (bulunduklarından, kendi sahalarında 
gerek özel sektörde, gerek maaş rejiminde elas
tikiyet-bulunan dairelerde kolaylıkla vazife 
bulmaktadırlar. Muhterem Heyetiniz takdir bu
yururlar kî, burstan maksat; burs veren daire
ye ihtiyacı olan ihtisas erbabını yetiştirmek ve 
onlara fiilen vazife verebilmektir. Bursun bel
ki, bir sosyal yardım cephesi de olahilir. Fakat 
aslolan burs allan şalhsın, burs veren daireye 

, (hizmet etmesi esasına dayanmasıdır. Muhterem 
arkadaşımızın işaret buyurduğu .gibi, ayrıca bir 
'hizmet mecburiyeti de vardır. Yani, bir muka
veleye müstenittir. Bu zevatın hepsi mukavele
yi feshetmişlerdir ve her birisi birer dâva mev
zuu olmuştur. Kaldı ki, biraz evvel sayısını ver
diğim, meteoroloji işlerinde çalışan 11 ziraat 
mühendisi türlü usuller ve yollarla ihtisas sa
hibi kıdınmıtştır. Buıg.ün hepimizin birlikte itftii-

;,har edebileceğimiz Türk Meteoroloji Teşkilâtı 
dünya öiliçülsünde takdir gören bir teşkilâttır. 
Bunu, Amerika'da yapılan bir toplantıda bir
çok yabancı uzmanlar da tesbit ve işaret et
mişlerdir. Tahmin ve istidlalleri, dünya ölçüsün
de, kendi takatimize kıyasla son derecede yük
sektir. '" 

Kaldı ki, bulgun istanbul Teknik Üniversi-
•testi Elektrik Fakültesinde Meteoroloji Şubesin
de ders" veren iki tane yüksek ziraat mühendisi 
do bu, Meteoroloji Umum Müdürlüğünde açılan 
kurslarda yetişip ihtisas yapmış arkadaşlardır. 

Sözlerimi bitirirken arkadaşımın işaret etti
ği gibi, biz de ihtisas erhabı meteorolojist yetiş
tirilmesi hususunda arkadaşınızla aynı fikirde
yiz. Yalnız, arz ettiğim sebeplerden dolayı bu 
işin Teknik Üniversiteye verilmiesi imkânı bu
lunmamıştır, ilâveten arz ederim efendim. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Küreli. 
FARUK KÜRELİ (iÇorum) — Muhterem ar

kadaşlarım, istihdamın hizmetinde bir ekono
misi vardır, ihtisasın arz ve talep kaidesi bura
da yürür. Memleketimizde bütün hizmetler ve 
bu hizmetleri .gören bütün müstahdemler barem 
rejimine talbi değildir. Bilhassa teiknik sahada 
böyledir:'' Memleketimizde bir yevmiye sistemi 
icadedilmüştir. Elektrik mühendisimi olduğu 
kadar, maden mühendisini de, inşaat mühen-
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dişini de, aynı şekilde, barem içersinde çalıştı
ramıyoruz. Bunlar dışarda daha yüksek kazanç 
imkânı buluyor, baremin dar. çerçevesi içerisi
ne girmiyor. Devlet odarak bu hizmeti durdur-
mamışy 'bir çare bulmuşuz, yevmiye sistemi de
mişiz ve onları bu suretle tatmin etmişiz. 

Sayın Bakan buyurdular ki; Elektrik Fa-
külteısinin Meteoroloji Enstitüsünden mezun 
olanlar dışarda müsait iş buluyorlar. Meteoro
loji Umum Müdürlüğü istihdam tarzı ise bare
me tâbidir. Bunun için de buraya girmek iste
miyorlar, mukaveleleri feshediyorlar. 

Sayın Bakan bir kanun tasarısı ile, istisnai 
bir hükümle Yüce Meclise gelseler; bu noksanı 
halletseler gayet iyi olur. Memleketimizde mete
oroloji sahasında teşkilâtta bir tane mütehassıs 
yoktur. Tek bir doçentimiz vardır. O da teşki- = 
lâtm başında umum müdürdür. Bir başkasının 
yetişmesine de tahammülü yoktur. Bunu söyle-; 
mek istememiştim. Fakat yine arz ediyorum; 
durum budur 

... Sonra, umumi fizik başka şeydir,, atmosfer 
fiziği başka şeydir. Meteoroloji, bugün çalışabi
lir. Yarın yağmur yağıp yağmıyacağını söyliye-
bilir. Ama, meteoroloji bununla bitmiyor. An
kara'nın, Kayseri'nin, Samsun'un uzun çenele
re, asırlara varan etütlerinin yapılması lâzımdır. 
Türkiye'de bunun bir tek istasyonu yoktur. 
Bunlar mütehassısın yapacağı işlerdir. Her is
tasyonda bir mütehassıs bulunması icabeder. Biz 
yalnız,-yarın havanın yağacağını veya yağmıya
cağını anlarsak, başarıyı ona göre ölçmüş olu
yoruz. Halbuki bu sahada daha binbir meteoro
loji hizmeti vardır. Memleketimizde bunların 
hiçbirisi yapılmıyor. Çünkü, bu aletleri kullana
cak kimse yok. Bu itibarla Sayın Bakan istisnai 
bir rejim, barem dışında bir tatmin sistemi bu-; 
lurlaıy Meclise gelirlerse, öyle zannediyorum ki, 
Yüce Meclis elbette bunu kabul edecektir. Ama, 
«tatmin edemiyoruz» demekle, bu sahada, ihtisa
sa hürmet edilmemiş oluyor, 

Tekrar istirham ediyorum. Mukaveleler ona 
göre yakılsın ve tatmin sistemi bulunsun. Çün
kü, «onrâ bunlar teknik eleman * olacaklardır.: 
Bir zamanlar Sâyin •Bayındırlık Bakanı yeni bir; 
teknik barem düşünüldüğünü ifade buyurmuş
tu, bunların da bu hizmetin içine girmesi temin 
edilmelidir. Hürmetlerimle. j 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayırt Bakan. : 
TARIM BAKANİ MEHMET ÎZMEN (0. S. 

Giresun.Üyesi) —- Efendim, bugüı* mütaadçlit 
defalar huzurunuza çıkmak ıstırarinde Kaldığım 
için özür dilerim. 

Arkadaşımızla mütehassıs eleman yetiştirljne 
mevzuunda bir ihtilâfımız yoktur. Mütehasjsıs 
elemana elbette ihtiyacımız vardır. Daha evvel 
de arz ettiğim gibi, Fen Fakültesine şu kadar 
miktar burs vermiş bulunuyoruz. '' ' ' 

Elektrik Fakültesi mevzuunda arkadaşınım 
gösterdikleri hassasiyet bendenize de intikâl;jet
ti. Bu Fen Fakültesiyle ilgili konuda burada fa
zı arkadaşlarımızın lüzumsuz bâzı hassasiyeti'pl-
muştur. • . . ^ 

Arz ettiğim gibi, Fen Fakültesinde derinli
ğine belki astronomi v. s. okunur. Fakat, esas 
itibariyle dünyanın belli başlı memleketlerin
den - şimdi yanımda malûmat yok, sonra kendi
lerine arz ederim - bu husus sorulmuştur. Mete
oroloji sahasında en ileri giden memleketleı riıe-
teorolojist menşei olarak Fen fakültelerini al
mışlardır, orada meteorolojist yetiştirm iğlerdir, 
Elektrik Fakültesi bir menşe olmamıştır. ' . 

Teşkilâtın başında bulunan zatın kendisin
den başka mütehassıs yetiştirilmesi gibi bir ar
zusu olmamak iktiza eder. Çünkü bir teşkilâtın 
tam muvaffak olması, o teşkilâtta lüzumu ka4ar 
mütehassısın bulunmasına bağlıdır. Yanında mü
tehassıs olmıyan kimsenin tek başına muvaffak 
olması, böyle bir yol tutması tabiî değildir. Kal
dı ki, umum müdür tâyin edecek değildir. Umum 
müdürün üstünde kademe kademe murakabe 
makamları mevcuttur. Yani umum müdürün, 
bunu istememesine dair olan intiba yerince de
ğildir. Çünkü, kendisi ile bu mevzuu görüntüm. 
Burs verilen kimselerin buna, rağbet etmemesi 
ve bir taraftan da bursiyere ihtiyaçolduğuna 
göre başka taraflara tevcih edilmiştir. Bu duru
mu o da takdir etmiştir. 

Meteoroloji hizmetlerimiz sadece. yağmur 
tahminlerinden ibaret değildir. Teşkilâtımız 
beynelmilel meteoroloji teşkilâtına dâhildir. Bir
çok hizmetlerde beynelmilel iş bölümü esâsına 
göre vazife almaktadır. Bugün NATO sistemirte 
dâhil sâlialarda ve'bilhassa Türkiye'den hafelçet 
eden yabancı uçakların varacakları menzile ka
dar emniyetlerini sağlama vazifesi de yine bey
nelmilel anlaşmalarla meteoroloji teşküâtı târa-
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fmdan yapılmaktadır. Yetiştirilmiş mütehassıs
lar vardır. Bunların artırılması çlbctteki şayanı 

• temonnidir. Şunu da arz etmek isterim ki, mete
oroloji teşkilâtımız dâhil bulunduğu beynelmi
lel meteoroloji âleminde çok takdir gören bir 
mesai içinde bulunmaktadır. Daha da tekâmül 
etmesi ; şayanı arzudur. Hürmetlerimi arz ede
rimi 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştir. 
69. — İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü-

ven'in Hazineye intikal etmiş bulunan Ankara 
Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adedine ve bunların durumlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Muhiddin 
Güven arkadaşımız izinlidirler. 

70. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'ın, 
İstanbul'un Sağmalcılar Jtöyü ile Göktepe nahi
yesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldüğü
ne ve bu yerlere birer sağlıkmcrkczi açümasına 
lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/582) 

BAŞKAN — Soruı sahibi arkadaşımız yoklar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime" 

.bırakılmıştır. 

71. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöıfün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde 
kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

. BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv buradalar. 
Saym imar ve İskân Bakanı yoktur. Gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv buradalar. 
Sayın Bayındırlık Bakam yoklar, • gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

.•73,. ~r-r Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
.Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup ol
madığına dair, İmar ve İskân. Bakanından sözlü 

,sorusu (6/585) 
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BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv buradalar. 
Sayın imar ve İskân Bakanı yoklar. Gelecek 

birleşime kalmıştır. 

74. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
in„ tarımsal plânlamaya yarar bir harita Veya 
rapor bulunup bulunmadığına ve 5 yıllık plâna 
göre taıyma ayrılan ödeneğin hangi ölçülere gö
re tarımsal çalışmaya yatırılacağına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/587) 

BAŞKAN — Sayın . Celâlettin Uızer burada
lar mı? Yoklar. 

Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Çilesiz izinlidir. Gelecek 
birleşime kalmıştır. 

76. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünüldü
ğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

BAŞKAN — Sayın Nevzat Şener buradalar 
mı? Burada 

Sayın Adalet Bakanı yoklar, gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

77. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen ev
lerinin hangi tarihte ve ne maksatla yapıldığı
na ve halen bu evierde oturanlara dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/590) 

BAŞKAN — Saym Mustafa Uyar?... Yoklar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

78. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ıfe öğretmen durum
larına dair, Millî Eğitim Bakanından wzlü so
rusu (6/591)) 

BAŞKAN — Sayın A. Nihat Akay burada
lar mı efendim?.. Buradalar. Saym Millî Eğitim 
Bakam?... Yoklar. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 
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79. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-

menli'nin, Kastamonu Orman İşletmesi Teşkilâ
tında yapılan tâyin ve nakillere dair sorusu ve Ta
rım Bakanı Mehmet îzmen'in sözlü cevabı (G/592) 

BAŞKAN — Sayın Ali özdikmenli?... Bura
dalar... Sayın Tarım Bakanı- da buradalar 

Soruyu okutuyorum. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ziraat Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim. 

19 . 4 . 1963 
Kastamonu Milletvekili 

Ali özdikmenli 

1. Kastamonu Orman İşletmesi Koruma Ekip 
Şefi Mehmet Çoban'in başka yöre nakli sebebi ne
dir? Adı geçenin memuriyet hayatında almış ol
duğu takdirname var mıdır ve varsa kaç aded-
dir? Kendisi hakkında Vekâlete veyahutta Or
man Umum Müdürlüğüne biır ş'ikâyet ya
pılmış mıdır ve yapılmışsa kimler tarafından 
yapılmış olup netice nedir ?. 

2. Kastamonu Orman Başmüdürünün de tâ
yini düşünülmekte midir? Tâyin yapılacaksa se
bebi nedir! Yerine yapılacak tâyin hususunda 
bir tesir olup olmadığının ?. 

3. .İşletme Muhasebeciliğine kimin tâyin 
edildiğinin?, T âyin edilen bu kimse hakkında' 
27 Mayıs İnkılâbını mütaakıp ne gibi bir mua
mele yapıldığının ve ne sebeple vilâyetten ka
zaya nakledildiği ve bu kere de tekrar aynı yere 
tâyininin sebepleri \ 

4. Kastamonu Orman İşletme Müdürü Hak
kı Özkan'ın siyasi partilileri makam odasın ?. ala
rak kapıyı kilitlemek suretiyle saatlerce onlarla 
konuşarak iş için gelen vatandaşları beklettiği 
ve seçimlerde aday olma gayreti içinde bulunup 
bulunmadığı? Bu şahsın Orman Teşkilâtında 
bir huzursuzluk yaratıp yaratmadığı. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (O. Se

natosu Giresun Üyesi) — Muhterem arkadaşla
rım, muhterem arkadaşımız Ali özdikmenli tara
fından tevcih buyurulmuş suallerin cevaplarını 
arz ediyorum. 

Kastamonu Orman İşletmesi Koruma Ekip 
Şefi Mahmut Çoban, dilekçe ile talebetmesi ve 
Kastamonu Orman Başmüdürlüğünün muvafık 
mütalâası üzerine, Boyabat Toprak Muhafaza 
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ve Mer'a Islahı Grupu emrine tâyin edilmiştir. 
Mahmut Çoban memuriyet hayatında dört aded 
takdirname almıştır. Bu memur hakkındaki: vâ
ki şikâyetlerin tetkik ve tahkik edilmesi eski 
Kastamonu Milletvekillerinden Nâzım Batur ve 
Süleyman Çağlar tarafından istenilmesi üzenine 
müfettişçe 1960 yılı Mart ayında yapılan incele
mede şikâyetlerin vâridolmadığı neticesine va
rılmıştır. . 

Yine Mahmut Çoban hakkında 4 . 7 . 1962 
günlü dilekçe ile Kastamonu'da keresteci Hasan 
Er tarafından Tarım Bakanlığına yapılan şikâ
yet sebebiyle mahallen yapılan incelemede şikâ
yetlerin vâridolmadığı neticesine varılmıştır. 

Kastamonu Orman Başmüdürü ihtiyaç dola-
yısiyle Ankara Orman Başmüdürlüğüne naklen 
tâyin edilmiştir. Yerine Trabzon Orman Başmü
dürü tâyin edilmiştir. Yerine yapılacak tâyin hu
susunda her hangi bir tesir mevzuubahis değil
dir. 

Bu tâyinler bu arkadaşlarımızın durumları
na, idari icaplara ve faydalı şekilde hizmet et-

~me esaslarına göre yapılmaktadır. Bir vesile ile 
arz ettiğim gibi tâyinlerinizde her hangi bir tesir 
bahis mevzuu olamaz. 

Kastamonu İşletmesi Muhasebeciliğine hçnüz 
tâyin yapılamamıştır. Tâyin yapılıncaya kadar 
Kastamonu Anatamirhane Muhsebecisi bu işe 
bakmaktadır. Bu memur hakkında 4 . 7 . » 1960 
tarihinde Tarım Bakanlığına yapılan şikâyet 
mahallen tetkik edilmiş ve Kastamonu'da -bâzı 
tüccarların defterlerini tuttuğuna dair katı; de
lil bulunmamasına rağmen 11 . 10 . 1960 tarihin
de Kastamonu'dan nakledilmiş ve bilâhara ço
cuklarının Kastamonu'da tahsilde bulunmaları se
bebiyle Kastamonu'ya naklini talebetmesi ve Kasta
monu Orman Başmüdürlüğünün muvafık mütalâ
ada bulunması üzerine 10.1.1963 tarihinde Kasta
monu Anatamirhanesine muhasebeci olarak tâ
yin edilmiştir. 

Kastamonu Orman İşletme Müdürü Hakkı 
Özkan'ın, siyasi partilileri makam odasına alarak 
kapıyı kilitlemek suretiyle saatlerce onlarla konu
şarak iş için gelen vatandaşları beklettiğine ve 
seçimlerde aday olma gayreti içinde bulunduğu
na ve Orman Teşkilâtında bir huzursuzluk yarattı
ğına dair Bakanlığıma her hangi bir husus inti
kal etmemiştir. 

Hürmetlerimle arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın özdikmenli. 
ALÎ ÖZDlKMENLl (Kastamonu) — Muhte

rem arkadaşlar; Vekil Beyefendinin, burada du
rumu bilmesine ve şu şekilde bilerek cevap ver
mesine imkân yoktur. Zira sorumu yeni ver
miş olmama rağmen hemen sıra geldi. Soruları
mın tahkik edilmesi, mahallinde tetkik edilmesi, 
ondan sonra cevap verilmesi iktiza eder. Beylik 
lâflarla cevap verilmiştir. 

Şimdi, bendeniz arz edeyim. Koruma şefi, 
Mehmet Çoban'm işi dilekçesi üzerine yapılmış 
değildir. Vekil Beyefendi de gayet iyi bilirler 
ve hatırlarlar ki, partilerine mensup Kastamo
nu Milletvekillerinden bâzılarının, bizzat Vekil 
Beye ricası ile, bunun buradan alınması zaruri 
olduğu şeklinde beyanları üzerine Vekil Bey 
bunu, Umum Müdüre, tesir ve tazyik etmek su
retiyle yerinden almıştır. Elbette ki, Vekil Bey 
buradan «Böyle olmuştur», diyemezler. 

Dilekçe verme meselesine gelince: Arkada
şın dilekçesi vardır. Fakat, bizzat vekâlet ta
rafından, başka yere naklini ister şekilde dilek
çe vermeye zorlanmıştır. Hemen dilekçeyi ver
diği gün telgrafla dilekçeyi' geri aldığını be
yan etmiştir. Bu arkadaşı buna rağmen yine 
Vekil Bey almakta ısrar etmiştir. Şimdi Vekil 
Beyefendi bu Mahmut Çoban arkadaşı bir si
yasi partiye gönül vermiş, veya o şekilde gör
müş olarak kabul edip oradan tâyin edebilir. 
Arkadaşlar, onun Halk Partisine mensup oldu
ğunu söylemişler. Vekil Bey de buna inanmış
tır. Bu normal ama, diğer sualimin bir madde
sinde bahsettiğim İşletme Müdürü de halen mey
danda, her yerde herkesin içinde kendi partisi
ne mensup olduğunu söylemektedir. Onu da 
alsaydı Vekil Bey o zaman ben kendilerine su
al sorma hakkını i'ktisabedemezdim. Başmüdü
rün durumuna gelince; maalesef kendisi iste
memiş olmasına rağmen bu Mahmut Çoban işi 
dolayısiyle Koruma Ekip Şefinin işi dolayısiyle 
ve İşletme Müdürünün tahrikleri neticesi, alın
mış bulunmaktadır. Hattâ kendisi Ankara'ya 
tâyini çıktıktan sonra Kastamonu işletme Baş
müdürlüğüne İzmir'den bir tâyin düşünüldüğü 
ve bu şekilde bir karar verildiği halde maalesef 
bu arkadaş getirilmemiştir. Bunun sebepleri uzun
dur, bu kürsüyü işgal etmeyi icabettirmez. Ve 
gönlüm de razi değil. Onun için o hususu geç
mek istiyorum. Muhasebecinin işi pek""mühim 
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değildir. Vekil Bey de söylediler, Kastamonu'-
da tüccarların defterlerini tuttuğu için oradan 
alınmıştır. 

Bilâhara yine Kastamonu'ya getiriliyor; def
ter tutacaksa yine tutacak. Kendi verdikleri 
cevaplar kendilerinin haksız olduğunu açıkça 
gösteriyor. 

Son husus mühim; işletme Müdürü Hakkı 
Özkan'ın, siyasi partilileri makamına getirerek 
onlarla hasbihal ettiği hususunda bakanlıkta 
bir şikâyet yoktur.. Şimdi şu basma kalıp bir 
söz. Ben bir milletvekili olarak şunu getirmişim; 
demek ki, burada bir hakikat payı vardır veya 
yoktur. Vekil Beyefendi yoktur kabul etsin 
ama hiçolmazsa mahallincle tahkik ve tetkik et
tirip ondan sonra cevap versin; gönül öyle is
terdi. Bugün bu hususu da Vekil Bey tahkik ve 
tetkik ettirdiği zaman esefle görecektir ki, bu . 
sual tamamen bakidir. Kime sorsa, Orman Işlet-
meşindeki memurlardan hangisine sorsa, vatan
daştan kime sorsa bu işin böyle olduğunu göre
cek, saatlerce kendi partisine mensup partilileri 
odasına koyduktan sonra kapısını kilitleyip 
onlarla hasbihal ettiğini onlara icabeden şekilde 
yardımda bulunduğunu ve gelen vatandaşın 
saatlerce kapıda beklediğini kendileri de göre
ceklerdir. 

Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI MEHMET IZMEN (C.S. 

Giresun Üyesi) — Muhterem arkadaşlarım; ay
nı mevzu dolayısiyle ikinci defa söz almak ihti
yacını duydum. Arkadaşımızın kullandığı keli
meler bendenizi rencide etmişti T. «Basma kalıp» 
v.s. gibi kelimeleri, biraz ciddî tetkik mahsûlü 
olmayan bir esasa dayanıyor manasına aldım. 
Ben vazifelerimi hiçbir zaman basma kalıp yap
madım ve vazife yaptıkça da bu şekilde çalışmı-
yacağım. 

Buyurdukları hususlar kendilerine mübala
ğalı olarak nakledilmiştir. Ben de aynı şekilde 
tetkiksiz olarak cevap vermek istersem kendile-
lerinin de bâzı hissî mülâhazaları olduğunu söy
leyebilirim. Fakat tetkiksiz söylemek benim 
adetim değildir. Bahsettikleri arkadaş kendi ta
lebi ile nakledilmiştir. Nakledilmesi hususunda 
istidası vardır, istidası üzerine nakledilmiştir. 
memurlar hakkında her mebus arkadaşın şikâ
yet hakkı olabilir. Fakat, şikâyet etmeleri mut-
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laka o memurun nakledilmesini tâyin 'edilmesini 
ve bizim irademizi selbederek onların istediğini 
yapmak manasına gelmez. Birçok arkadaşları
mız türlü vesilelerle filân memur şu işte vazife
sini yapıyor, filân memur bu işte vazifesini yap
mıyor şikâyetler olmuştur, olmaktadır, yapılmı
yor şeklinde. 

Bu nakledilen Çoban adındaki arkadaşın 
nakli mevcut malûmata göre arz ettiğim gibi 
t end i talebine müstenittir. Bilâhara alınmış ve
ya alınmamıştır, bilmiyorum. Fakat, nakilleri 
sadece «partizan bir zihniyetle yaptığımız mâ
nasını taşıyor» diyen arkadaşımızın izahlarını 

, asla kabul etmiyorum. Ben hiçbir zaman böyle 
bir fikre taraftar değilim. Ve Devlet idaresinin 
kanun esaslarına ve işin icaplarına göre yürü
tülmesini benimsiyen bir insanım. Ve böyle yü-

' rütülmesine de elimden geldiği kadar gayret 
etmekteyim. 

Kastamonu Başmüdürünün tâyinine ıgelin- j 
ce : . 

Muhterem arkadaşlar; Kastamonu Başmü
dürü, Ankara gibi Merkezi Hükümet Orman 
Başmüdürlüğüne tâyin edilmiştir. Ankara'da 
büyük bir ağaçlandırma faaliyeti vardır. Bu 
arkadaşımızı çfok takdir ettiğimiz için, Ankara 
gibi geniş ağaçlandırma faaliyeti olan, orman
ları maalesef harabolrmış bulunan bir başmü
dürlüğe getirmiş bulunmaktayız. Yerine izmir'
den bir kimsenin tâyini katiyen mevzuubahis 
değildir ve bu yolda kendilerine verilen malû
mat külliyen hakikaıta aykırıdır. Kendi yerine, 
Kastamonu'da büyük bir işletme başmüdürlüğü 
olması itibariyle tecrübeli bir arkadaş seçilmiş
tir, buraya Trabzon Başmüdürü tâyin edilmiş- | 
tır. 

Muhasebeci hakkında kendileri de söyledi
ler, izahat verdim, öbür zat hakkında da ken
dileri burada beyanda bulundular. Binaenaleyh, 
sorularının cevabını getirmiş olmam bir ku
sur değildir h'er halde. Ben suallerine cevap 
olarak dedim ki; böyle bir malûmat, böyle bir 
şikâyet bakanlığıma aksetmemiştir. Buradan 
kendileri «gözlü soru üzerine tahkik ettirseydi-
niz». şeklinde buyurdular. Elbette ki tahkik et
tirilecektir. Fakat, sözlü sorularına cevap ver
miş olmak için, soruyu tevcih ettikleri tarihe 
kadar bu hususta bakanlığımıza bir şikâyet 
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vâki 'olmadığını ifade ettim. Hulasaten arz 
edeyim ki, tâyin ve nakillerde bir sürü icaplar 
olabilir; bir memurun hiçbir kusuru olmıyabi-
lir. Birtakım zati sebeplerle, çok eskimiş olma
sı sebebiyle - idarede vazife görmüş olan 
•arkadaşlarımız da takdir ederler ki - birtakım 
zaruretlerle tâyin - edilebilir, bu tâyinlerin şu, 
bu maksada değil, yalnız esbabı mucibesini ona 
istinadettirme gibi bir tenkidi müsaade buyu-

. rurlarsa kabul etmiyor, ve böyle yapmamaya 
gayrçt ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — Sayın özdikmenli. 
ALÎ ÖZDİKMENLİ (Kastamonu) — Efen. 

dim, çok kısa konuşacağım. 
Şimdi; Vekil Beyefendiye başta da arz ettim, 

kendileri de kabul eder sanıyorum; Vekil (Bey, 
hüsnüniyetle hareket etmiştir. Ben de kaaniyim. 
Yalnız, prensip icabı pratizan memurların nak
lini vekil bey düşünebilir, ama kendi partisine 
mensup milletvekillerinin şikâyeti üzerine nakli, 
elbetteki partizanca bir' zihniyettir... Bunu ka
bul buyursunlar... 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
80 — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-

menli'ııin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olcrn ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
den ilçe halme getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/593) 

BAŞKAN — Sayın özdikmenli burada... içiş
leri Bakam? Yok. Gelecek Birleşime kalmıştır. 

81. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/594) 

BAŞKAN — Saym özdikmenli burada... Ta
rım Bakanı burada. Ticaret Bakanı yok... Sa-

. dece Tarım Bakanının izahatı kâfi midir efen
d i m ? 

ALI ÖZDİKMENLİ (Kastamonu) — Hayıı 
efendim... 

BAŞKAN — Yetmez... O halde gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

82. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
CENTO Andlaşmasma dâhil memleketleri kal-
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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) 

BAŞKAN — Sayın Özarda?... Yoklar. Bir 
defaya mahsus olamak üzere gelecek Birleşime 
kalmıştır. 

83. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına • dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

BAŞKAN — Saym Mazhar An'kan izinli. 

84. — 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 İçişleri ve İmar ve İskân bakanlarından 
sözlü sorusu (6/597) 

BAŞKAN -^ Sayın Zeynel Gündoğdu?... Yok
lar. Bir defaya mahsus olmak üzere soru gele-
ce'k Birleşime kalmıştır. 

85. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

BAŞKAN — Saym Çilesiz?... îzinli. 
86. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-

in, Abana'mn yeniden ilçe haline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/599) 

BAŞKAN — Saym Keskin?... Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime 
kalmıştır. 

87. —• Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu''-
nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarına 
ve bu arazinin ne suretle dağıtılacağına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/600) 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu?... Yoklar. Bir 
defaya mahsus olamak üzere gelecek Birleşime 
kaJlmıştır. 

88. — Erzurum Milletvekili ErtuğrulAkça'-
nın, Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

BAŞKAN — Saym Akça?... Yoklar. Bir defa
ya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime kal
mıştır. 

89. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ınr 

İkinci Koalisyon Hükümetinin kurulduğundan 
bugüne kadar idare meclislerine hangi esasler 
dairesinde tâyin yapıldığına dair Ulaştırma^ 
Maliye, Sanayi, Tarım, İmar ve Islcân ve Tica
ret bakanlarından sözlü sorusu (6/602) 

BAŞKAN — Saym Türkay?.. Yoklar. Bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bıra
kılmıştır. 

90. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit olun
duğuna dair Maliye ve Millî Eğitim ^bakanların
dan sözlü sorusu (6/603) 

BAŞKAN — Saym Ertem?... Burada. Ma
liye Bakanı?... Yok. Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

91. — Diyarbakır Milletvekili liecai Isken-
deroğlu'nun, krom madeninin istihsal ve ihra
catı hakkında ne düşünüMuğüne dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/604) 

BAŞKAN — Saym îskenderoğlu?... Yoklar... 
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşi
me bırakılmıştır. 

92. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara belediye
lerce verilen para cezaları hakkında ne düşünül
düğüne dair İmar be İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/605) 

BAŞKAN — Sayın ZeytinoğluL. Burada, 
imar ve îskân Bakanı yoklar.- Gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

93. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 
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BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu?... Bu

radalar. İçişleri Bakanı?.. Yoklar Gelecek Birle
şime kalmıştır. 

94. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytioğ-
lıi'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu?... Bu
radalar. Sayın Ulaştırma Bakanı yoklar. Soru 
gelecek Birleşime kalmıştır. 

96. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
karayollarında tatbik edilen Trafik Tüzüğünün 
kapsadığı hükümlerin, memleketimize ithaline 
müsaade edilen, çift dingilli yük araçlarının 
yük taşıma vasfına uygun olup olamdığına dair 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı îlyas Seç
kindin yazılı cevabı (7/277) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Bayındırlık Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
yüksek tavassutlarınızı arz ve istirham ederim. 

11 . 3 . 1963 

Aydın Milletvekili 
Reşat özarda 

•5 Mayıs 1961 tarihli ve 10799 sayılı Resmî 
Gazetede neşredilen bir kararname ile iki 
dingilli vasıtalar için şasi, kasa v. s. bütün 
ağırlıklar dâhil olmak üzere âzami 16 ton için 
seyir müsaadesi verilmektedir. Bunun neticesi 
olarak fabrika tonajı 15 ton olan ve gümrük
lerimizden resmen geçerek ithal edilen bir 
kamyon ancak 7 tonluk bir hamule ile seya-
yat edebilmektedir. Bu itibarla : 

1. Kararnamede derpiş edilen esaslar dâ
hilinde 2 dingilli ve fabrika tonajı 15 ton 
olan kamyonlar kapasitelerinin yarısundan az 
bir hamule ile seyahat etmek mecnuriyetinde 
bırakıldıklarıma göre, bu durum bu nevi kam-
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95. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytioğ-

lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı olarak 
alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/608) 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu?... Bu
radalar. Bayındırlık Bakanı yoklar. Soru gele
cek Birleşime kalmıştır. 

24 . 5 . 1963 Cuma günü saat 14 de toplan
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,50 

yonlar için iktisadi midir, değil midir? 
Kârla mı çalışırlar, zararla mı? 
2. 15 ton yük taşımak üzere ithal edilen 

ve Hükümetçe de buna peşinen müsaade edi
len kamyonlarını bilâhara tonajlarının yarısı 

.kadar bir yük taşımaya mecbur edilmeleri 
müktesep hakların ihlâli 'mahiyetinde midir, 
değil midir? 

3. Batı - Avrupa'nın gelişmiş memleketle
rinde 100 olan makina gücü bizim gibi geri 
kalmış bir memlekette 10 olduğuna göre bunun 
da bu kararname ile heder edilmesi doğru mu
dur, değirmidir? 

4. Bir kararname ile müktesep hakları ber
taraf edip millî serveti heder etmektense 
bunlara dokunmadan badema 2 dingilli vasıta 
ithalini menetmek daha doğru olmaz mı/ idi? 

5. Bakanlığınızca bu mahzurun telâfisi ci
hetine gidilmesi düşünülmekte midir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 15 . 5 . 1963 

Hususi kalem 
Sayı : 355 

Konu : Aydın Milletvekili 
Reşat özarda'nın yazılı so
rusu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 18 . 3 . 1963 gün, 7 - 277/4833 - 24534 

sayılı yazınız. 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Aydın -Milletvekili Reşat özarda'nm, Ka

rayolları Trafik Tüzüğü ve evvelce ithaline 
müsaade edilen iki dingilli araçlar hakkın
daki yazılı sorusu aşağıda cevaplandınlmış-
tir. -

Bilgilerinize arz ederim. 
Ilyas Seçkin 

Bayındırlık Bakanı 

. 1. istiap haddi 15 000 ton olan iki din
gilli. bir kamyonun, istiaib haddinin yarısı 
ıkadar bir yük taşımak .mecburiyetinde bıra
kılmasının arzu edilmiyen ve gayriiiktisadi 
bir hal olduğu aşikârdır. 

2. 24 . 3 . 1955 tarihinde neşredilip, yü
rürlüğe giren Trafik Nizamnamesinde - kabul 
edilen, âzami yüklü ağırlığı tahdit eden hü
kümler, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekono
mik Komisyonu iç Nakliyat Komitesince 
hazırlanan ve 6547 sayılı Kanunla tasdik edi
len Cenevre Konvansiyonuna da uymaktadır. 
Trafik Nizamnamesi ile 24 . 3 . 1955 tarihin
den • beri çalışmalarına müsâade edilmiyen 
bu t ip taşıtların durumları, bir karar deği
şikliği bahis konusu olmadığına göre, mük
tesep hak teşkil etmemektedir. 

.. 3. Miktarı bin civarında olan 'bu tip ta
şıtlara müdahale edilmediği takdirde, yol
larımız için anormal bakım ve yapım masraf
l a r a ^ ihtiyacolacaktır. Bu hükümle bin ka
dar taşıtın müşkül durumda kalmalarına kar
şılık, karay ollarımız üzerinde milyonları aşan 
tahribedici tesirleri izale olunmuş ve netice
de millî servet korunmuş olmaktadır. 

4. 1949 Cenevre Konvansiyonu 2 Mayıs 
1955 tarihinde 6547 sayılı Kanunla kabul 
edilmişse de, dingil ağırlığı '800 tonu geçen 
taşıtların Türkiye'ye girmesi önlenememiş
tir. Bu husus ancak, 4 Temmuz 1961 tarihin
de 10845 sayılı Resmî Gazetede neşredilen 
.«dış ticaret ırejimine dair ithalât yönetmeli
ği» ile kati olarak önlenebilmiştir. Mevcut 
taşıtlar kanunsuz yollarla tescil edildiğinden 
müktesep hakları yoktur, iki dingilli olup 
Karayolları Trafik Tüzüğüne uyan taşıtla
ra da ihtiyaç bulunduğu cih,etle, bu tip ta
şıtların ithalinin menedilmeski.de fayda mülâ
haza edilmemektedir. 

5. Karayolları Trafik Tüzüğüne uymı-
yan taşıtı olanlara, diğer memleketlerde ol-
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duğu gibi römork kullanmaları veya taşıtla
rına üçüncü bir dingil ilâve etmeleri tavsi
ye edilmektedir. 

97. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pes-
tüci'nin, Safranbolu'nun üzüm bağlarında görü
len filoksera hastalığı ile mücadele için, ne gibi 
tedbirler alındığına dair yazılı soru önergesi ve 
Tarım Bakanı Mehmet îzmen'in yazılı cevabı 
(7/281) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

12 . 2 . 1963 
Zonguldak Milletvekili 

Mehmet Ali .Pestilci 

Safranbolu kazasında mevcut üzüm bağların
da görülen ve bağlar için tehlike arz eden filok
sera hastalığı ile mücadele için ne gibi tedbirler 
alınmıştır?. 

Toprağa uygun-Amerikan anaçlarının temini 
hususunda ne düşünülmektedir, bu hususta bir 
araştırma mevcut mudur? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 18, 5 .1963 

Ziraat işleri Gn. Md. 
Şb. Md. : 05 - 322 

Konu : Zonguldak Milletvekili 
M. Ali Pestilci'ain yazılı soru 
önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
i lgi: 21 . 3 . 1963 tarih ve 7/281-4887/24830 

sayılı yazıya, 
Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pestilci 

tarafından verilen yazılı soru önergesinde; Saf
ranbolu ilçesi bağlarında görülen floksera has
talığı ile ne gibi mücadele yapıldığı ve bu böl
geye uygun Amerikan asma anaçlarının temini 
hususunda ne düşünüldüğü sorulmaktadır. 

1. Bağlarda tahribat yapan floksera haşere
sine karşı halen müessir bir kimyevi mücadele 
metodu bilinmemektedir. 

Floksera haşeresinin zararının önlenmesi, an
cak flokseralı sahalarda Amerikan asma anacı 
dikilmesi ve bâzı kültürel tedbirlerin almması 
ile mümkün olmaktadır. 
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2. Amerikan asma çubuklarının flokseraya 

mukavemet dereceleri Bakanlığımızca kesin ola
rak bilinmektedir. 

Bunun için muhtelif bölgelere adapte olan 
çeşitlerin müesseselerimizde geniş ölçüde üreti
mi yapılmaktadır. İstihsal olunan çubr.k'ar ihti
yaç mahallerine imkân nisbetinde tahsis edil
mektedir. 

Safranbolu ilçesinin Amerikan asma çubuğu 
ihtiyacının, mevcut imkânlar nisbetinde civar 
müesseselerden karşılanması daima mümkün
dür. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 

Tarım Bakanı 
Mehmet izm en 

98. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Millî Koalisyon kurulması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair yazılı soru önergesi ve Başbakan 
İsmet İnönü'nün yazılı cevabı (T/291) 

T. B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Baş

bakan'tarafından cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet özb^y 

Bugünkü şartlar içerisinde vatan ve mille
tin selâmetini, ve şevki idaresini millî koalisyon
da görüyorum. Bu hususta sayın Devlet ve Hü
kümet Başkanı ne düşünmektedir? Lütfen Baş
bakan tarafından yazılı cevaplandırılmasını say
gı ile rica ederim. 

T. C 
Başbakanlık . 15 .5 .1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-1079/1662 

Konu : Burdur Milletvekili Meh
met özbey'in önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü : 29 . 4 . 19G8 

tarihli ve 7/291 . 5294 - 30287 sayılı yazınız. * 
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Millî Koalisyon kurulması hususunda ne dü

şünüldüğüne dair Burdur Milletvekili Mehmet 
özbey tarafından Başbakanlığa yöneltilen yazılj 
soru önergesi cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsmet İnönü 

Millî Koalisyon kurulması hususunda ne düşür 
nüldüğüne dair Burdur Milletvekili Mehmet 
özbey tarafından Başbakanlığa yöneltilen yazilı 

soru önergesine ait cevaptır. 
Bugünkü Hükümetin bünyesi ve istikrarı ger 

niş bir koalisyon Hükümeti halindedir Bu koa-
lisyonu daha ziyade genişletmek ihtiyacı görün
müyor. 

99' — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, Meclis bütçesinden- masrafını alarak harice 
giden Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden 
otomobil ve sair eşya getirenler bulunup bulun-' 
madığına dair yazılı soru önergesi ve Gümrük ve 
Tekel Bakanı Orhan öztrak'm yazılı cevabi 
(7/301) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Gümrük ve 

Tekel Bakanımız tarafından yazılı olarak çe-i 
vaplandırılmasmı arz ve rica ederim. 

10 . 5 . 1963 

Eskişehir Milletvekili' 
Aziz Zeytinoğlu 

1. 25 . 10 . 1961 tarihinden bugüne kadar 
T. B. M. M. üyelerinden Meclis bütçesinden 
masrafını alarak her hangi bir sebeple harice 
gidenlerden . 

A) Bedelsiz ithal yoliyle bizzat otomobil 
veya diğer eşya getirenler var mıdır? Kimler
dir? 

B) Otomobil permisi alanlar var mıdır? 
Kimlerdir? Bu permiyi kendilerimi kullanmış
tır, yoksa başkasına mı ciro suretiyle kullan
mıştır, ciro etti ise, kime ciro etmiştir? 

2. Gümrüklü olarak otomobil veya diğer 
eşya getiren var mıdır? Kimlerdir? Ne getir
mişlerdir? 
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T. c. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı J 8 . 5 . 1963 
Gmr. Gn. Md. Ekonomik-işler Md. 

13565 - 334 
Konu : Soru önergesi hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü sözlü 5448/7/301 - 32028 sayılı 16 . 5 .1963 
günlü yazıları. 

Bu yazılarına ekli olup Eskişehir Milletve
kili Sayın Aziz Zeytinoğlu tarafından verilen 
10'. 5 . 1963 günlü yazılı • soruda; 

1. Meclis bütçesinden masrafını almak su
retiyle 25 . 1.0 . 1961 tarihinden bugüne kadar 
her hangi bir sebeple harice giden Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinden; 

a) Bedelsiz ithal yoliyle bizzat otomobil 
veya diğer eşya getirenler bulunup bulunmadı
ğının, varsa bunların kimler olduğunun. 

b) Otomobil permisi alanlar var mıdır1? 
Varsa kimlerdir ve bu perminin kendileri mi 
yoksı başkalarına ciro suretiyle mi kullanıldı
ğının, ciro edilmişse kime ciro edildiğinin, 

2. Gümrük olarak otomobil veya diğer eş
ya getirenler var mıdır? Varsa kimlerin ne gibi 
eşya getirttiklerinin, 

Yazılı olarak cevaplandırılması talebedil-
mektedir. 

1. a) Bedelsiz veya bedelli her ne suretle 
olursa olsun Türkiye'ye ithal olunan eşya ile 
otomobiller için Bakanlığımızda ayrıca bir ista
tistik tutulmadığından Meclis bütçesinden mas-
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rafını alarak harice giden T. B. M. M. üyele
rinin- otomobil veya diğer eşya getirip getirme
diklerinin bütün kapı gümrüklerinden sorul
mak suretiyle tesbiti gerekmekte ve bu. hususun 
tesbiti için de harice giden üyelerin adlariyle 
harice çıkış ve giriş tarihlerinin bilinmesi icab-
etmektedir. 

b) Yüksek malûmları olduğu üzere gerek 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki mül
ga 14 sayılı ve gerek mer'i 17 sayılı Karar ge
reğince otomobil permileri Maliye Bakanlığın
ca verilmekte olduğundan bu hususta Bakanlı
ğımızda her hangi bir malûmat bulunmamakta-. 
dır. 

Diğer taraftan bugünkü mer'i mevzuata gö
re Maliye Bakanlığınca verilen otomobil permi
leri sahipleri tarafından kullanılmakta olup 
başkalarına cirosu mümkün olmamaktadır. 

2. Yüksek.malûmları olduğu üzere zat eş
yası ile iki seneden fazla hariçte kalanların ge
tirecekleri kullanılmış ev eşyaları hariç, ithal 
edilecek diğer bütün eşya ve otomobiller güm
rük vergi ve resimleri ödenmedikçe ithal edil
memektedir. 

Bu şekilde eşya ve otomobil getirenlerin tes-
bit edilebilmesi için de yine (a) fıkrasında arz 
edildiği üzere bu gibi kimselerin harice çıkış ve 
giriş tarihleriyle adlarının bilinmesi iktiza et
mektedir. 

Saygı ile arz ederim. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Orhan öztrak 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

SEKSENDÖRDÜNCÜ BÎELEŞlM 

22 . 5 . 1963 Çarşamba 

I 
A • BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış

işleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne 
kadar kendisine, Devlet Bakanı vo Başbakan 
Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/576) 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Sa
vunma Bakanı Ilhami Sancar'm dönüşüne kadar 
kendisine, Maliye Bakanı Ferid Melen'in vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/577) 

3. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
iki arkadaşının, Diyanet feleri Başkanlığı ku
ruluş ve görevleri hakkındaki kanun teklifinin 
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Meclis gün
demine alınması hakkında önergesi (2/146, 
4/212) 

B - İKÎNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

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

2. — îçel Milletvekili Mazhar Ankan'm, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962̂  yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

3. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'ın, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, ne miktar hay
van çalındığına dair İçişleri ve Dışişleri Bakan
larından sözlü sorusu (6/496) 

4 - İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'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) 

: 14,00 
5. — 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) 

6. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. — 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) 

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

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

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

20. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
m, 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) 

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

22. — Edirne Milletvekili Talât Asal'm, 3008 
sayılı İş Kanununun 13 ncü ve 16 nci maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
İşlerine iadesi hususunda bir prensip karan 
plup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

23. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'-
m, Şurauçajç - Osmancık - Amasya demiryolu 

yapımını 5 senelik plândan çıkarılıp çıkarıl
madığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/530) 

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

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

26. — Tokat Milletvekili Mehmet KazovaV 
mn, Takat'm Artova, Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne zaman yapılacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu, 
(6/533) 

27. — Kırşehir Milletvekili 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) 

28. — 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) 

29. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
ın, idam edilen Başvekil ve vekillerin gömül
düğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziya
ret imkânının verilip verilmiyeceğirie dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/536) 

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

31. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

32. — Tokat Milletvekili Reşit önder'in, An
kara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat enstitü
lerinde görevlendirilen Millî Eğitim ve diğer 
bakanlıklar mensubu memurlara ve bunlara 
ödenmekte olan ücrete dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/539) 
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33. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 

Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başkâ
tip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

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

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

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

37. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karayollarında tatbik edilen Trafik Tüzüğünün 
66 ve 67 nei 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) 

38. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Aydın'm Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin 
övünçlü'nün ne sebeple vekâlet emrine alındı
ğına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/545) 

39. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne 
zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se
beple nakledildiğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/546) 

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

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

42. — 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) 

43. — 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) 

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

45. — 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) 

46. — 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) 

47. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
T.C. Ziraat Bankasının küçük çiftçiye kredi te
mini görevini tam mânasiyle yapıp yapmadı
ğına dair, Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/554) 

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

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

50. — 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, İmar ve İskân, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim bakanla
rından sözlü sorusu (6/558) 

51. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova-
nın Zile - Çekerek yolu noksanlarının ne za
man yapılacağına dair, Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/559) 
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52. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli I 

Başaran'in, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme I 
Kurumunda vukubulan tecavüz olayına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 

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

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

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

56. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Gül «r'in, Afyon Karahisar Adliyesine 1962 yılı I 
içerisinde kimlerin hangi ölçülere göre atandı I 
gına dair, Adalet Bakanından sözlü sorusu I 
(6/566) 

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

53. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydm'm, I 
Sason ilçesi C. Savcısı ile Yargıcının, Jandar- I 
ma Karakol Kumandanı ve 4 jandarma eri ta I 
rafından dövüldükleri hakkındaki neşriyatın I 
vâridolup olmadığına dair İçişleri ve Adalet I 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/568) I 

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

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

61. — 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) 

62. — 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) 

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

64. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
î-er'in, Tren ücretlerinde yapılan tenzilâtın 
Adapazarı - Haydarpaşa arasında neden tat
bik edilmediğini dair Ulaştırma Bakanından 
?özlü sorusu (6/575) 

65. — 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 İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/576) 

66. — 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) 

67. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin 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 İçişleri ve İmar ve İskân 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/579> 

68. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nİn, 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, meteoroloji 
sahasında yetişmiş mühendis veya yüksek mü-



- 5 -
hendis istihdam edilip edilmediğine ve teknik 
eleman yetiştirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/580) 

69. — İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü
venin Hazineye intikal etrniş bulunan Ankara 
Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adedine ve bunların durumlarına dair îmar 
ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

70. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar'm, 
İstanbul'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 İmar ve 
İskân, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/582) 

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

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

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

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

75. — 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) 

76. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

77. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen ev

lerinin hangi tarihte ve ne maksatla yapıldığı
na ve halen bu evlerde oturanlara dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/590) 

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

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

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

81. — 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) 

82. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
OENTO 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) 

83. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'uı, 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşlann tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

84. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, Erzincan ili ve ilçelerine bağlı köyle
rin hudutlan içine giren yaylalara, komşu il
lere bağlı sürü sahibi aşiretlerin, vebren girme
lerinin önlenmesi için ne tedbirler alındığı
na dair İçişleri ve İmar ve İskân Bakanlann-
dan sözlü sorusu (6/597) 

85. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 



86. — Kastamonu Milletvekili Sabrı Keskin'-
in, Abana'nm yeniden ilçe haline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

87. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Edirne îlinde kurutulan arazi miktarına 
ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına dair 
îmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/600) 

88. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nm Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

89. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
İkinci Koalisyon Hükümetinin kurulduğundan 
bugüne kadar idare meclislerine hangi esaslar 
dairesinde tâyin yapıldığına dair Ulaştırma, 
Maliye, Sanayi, Tarım, İmar ve İskân ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/602) 

90. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/603) 

91. — Diyarbakır Milletvekili Recai Isken-
deroğlu'nun, krom madeninin istihsal ve ihra
catı hakkında ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/604) 

92. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezaları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

93. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

94. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

95. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 
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ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X I . — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ka
nun tasansı ve Basın - Yayın ve Turizm ve Plân 
komisyonları raporları (1/180) (S. Sayısı : 157) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 4 .1963] 

IV 
A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Os

man Saim Sarıgöllü ve 2 arkadaşının, 27 Ma
yıs 1960 tarihinden sonra nezaret altına alınan
ların haklarının iadesine ait kanun teklifi ile 
İçel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 22 arkada
şının, 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra görevle
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] 

I 2. — 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] 

3. — 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] 

4. — 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] 

5. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye 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] 

6. — 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 7. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1955 
yılı mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik 
bilanço ile murakıp raporlarının gönderildiğine 
dair Başbakanlık tezkeresi »ve Türk Tütün Li
mited Şirketinin 1955 yılı bilançosu ile mura
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 tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/98, 3/99, 3/103, 1/49) 
(S. Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 25 . 4 .1963] 

X 8. — 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 9. — 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 Kesinhesabma 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] 

10. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
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] • 

11. — 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 ı 
26 . 4 .1963] 

12. — Giresun Milletvekili 1. 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] 

13. — 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] 

14. — Adana Milletvekili Kemal Sanibjra-
himoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2260 sa
yılı Kararın umumi Heyette görüşülmesine 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] 

15. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1060 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2256 sayı
lı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 4/61; C. Senatosu 4/11) (S. Sa
yısı : 160) [Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1963] 

16. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
üyesi Rifat öztürkçine ve 2 arkadaşının, Devlet 
memurdan aylıklarının tevhit ve teadülüne 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 linçi 
ek) [Dağıtma tarihi: 29 . 4 .1963] 



17. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay ile Sabri Keskin'in yasama dokunulmaz
lıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan mürekkep Karma Komisyon raporu (3/455) 
(S. Sayısı: 166) [Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

18. — 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] 

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

20. — 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] 

21. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu ve Urfa Milletvekili KadrU 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] 

22. — Bursa Milletvekili-Mustafa Tayyar'm 
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] 

23. — 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] 

24. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
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] 

25. — 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] 

26. — 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 : 
175) [Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

27. — Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/442) (S. Sayısı: 176) 
[Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

28. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Toş-
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] 

29. — Ordu Milletvekili Âta 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] 

30. — 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) [Dağıtma tarihi: 13 . 5 .1963] 

31. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv, Er
zurum Milletvekili Turhan Bilgin, İzmir Millet
vekili Şinasi Osma ve Sinop Milletvekili Musta
fa Kaptanın, 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] 

32. — 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] 



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

34. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/479) (S. Sayısı : 183) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 .1963] 

35. — Konya Milletvekili H. Cahit Yılmaz'in 
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] 

36. — 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] 

37. — İstanbul Milletvekili Malik Yolaç'm 
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] 

38. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
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] 

39. — 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] 

40. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
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] 

41. — 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] 

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

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

44. — Cumhuriyet Senatosu Maras Üyesi Ne
dim Evliya'nın 6245 sayılı Harcırah Kanununun 
7 nci maddesinin tadili hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/194) (S. Sayısı : 193) [Dağıtma tarihi : 16 . 
5 . 1963] 

45. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı'nın Salihoğlu Nazmi Sözen'e, vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/272) (S. Sayısı : 195) [Dağıtma ta
rihi : 16 . 5 .1963] 

46. — Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün 
Alioğlu Hüseyin Yeşiltepe'ye vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkında kanun tekli
fi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/332) (S. Sayısı : 196) [Dağıtma tarihi : 16 . 
5 . 1963] 

47. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, 
Kadastroya müstenit olmıyan tapu kayıtların
dan hukuki kıymetini kaybetmiş olanların tas
fiyesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (/467) (S. Sayısı : 208) [Dağıtma tari
hi : 20 . 5 . 1963] 
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V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞÜLMESI 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] 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 365ü 
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] 

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

4. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19 .10 .1962] 

X 5. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlanna giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

X 6. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm İlâvesine 
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 

Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
17.12 .1962] 

7. — 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 
435? 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] 

8. — 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 raporlan (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

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

10. — 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
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonlan ra
porları (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta
rihi : 27 .12 .1962] 

11. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt
ma tarihi : 27 . İ2 .1962] 

12. — 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] 

13. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt İ20 vê  sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cefasına 
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çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

14. — 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 AU-
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Danhüyük 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] 

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

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

17. — Yıldızeli ilçesinin Kaim köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12 .1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko 
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

18. — 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'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

19. — istanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 

eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve İçişleri Komisyonları raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

20. — istanbul 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] 

21. — 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] 

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

X 24. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satmalmması 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] 

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

26. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı ismail ve 
Elifoğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil Ölmez'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba-
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kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/271) (S. Sayısı : 93) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2.1963] 

27. — Kozluk ilçesinin Reşit köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Fedile'den 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12 .2.1963] 

28. — 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] 

29. — 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] 

30. — Üsküdar Ümraniye-4föyü 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] 

31. — 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 : 93) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

32. — Gaziantep'in Nkip ilçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfa da kayıtlı Mehmedoğlu Safiya'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] 

33. — 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] 

34. — 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 35. — 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 36. — 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] 

37. — 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 38. — 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] 

39. — 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] 

40. — istanbul 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] 



41. — İstanbul 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 42. — 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 43. — 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] 

44. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kandırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963] 

45. — Nallıhan 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] 

46. — 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 hakkındaki 

kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye ve 
Plân Komisyonları raporları (2/26, 2/83, 2/87) 
(S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi : 17.4.1963] 

47. — 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] 

48. — 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] 

49. — 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 komisyonÜa-
rı raporları (2/65) (S. Sayısı: 83 e ek) [Dağıt
ma tarihi : 27 . 4 .1963] 

50. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi : 26 . 4.1963] 

51. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçla
rının taksitlendirilmesi hakkında kanun tek
lifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin1 

ve dört arkadaşının köylü ve çiftçilerin T. 
C. Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının tak-
sitlendirümesine dair kanun teklifi ve Geçici; 
Komisyon raporu (2/300, 2/311) (S. Sayısı : 
38 e 1 nci e*k) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 52. — Kan gruplarının tâyinine yarjyan 
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 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 .1963] 

X 53. — Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 
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uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 5 .1968] 

X 54. — Türkiye ile İran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 55. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Dağıtma tarihi : 9 . 6 . 1968] 

X 56. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/236) (S. Sayısı : 165) [Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1963] 

57. — istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310) 
(S. Sayısı : 194) [Dağıtma tarihi : 16. 5 .1963] 

X 58. — İstanbul Teknik Üniversitesince 
arsa satınalmması için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/218) (S. Sayısı : 197) [Dağıt
ma tarihi : 16 .5 .1963] 

59. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir teknik okulu açılmasına dair 6374 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/404) (S. Sayısı: 198) [Dağıtma 
tarihi: 16. 5 .1963] 

X 60. — 1960 malî yılı içinde sürekli gö
revle yabancı memleketlerde bulunan memur
lara emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/213) (S. Sa
yısı : 199 [Dağıtma tarihi: 16.5 .1963] 

....>.. 

61. — îçel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Ankan'ın, İstiklâl Savaşına iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat özaydın'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1963] 

62. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan 
ile Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Millî Mü
cadele kahramanlarından Telgrafçı Manastırlı 
Hamdi Efendi eşi Hasibe Mortonatlı'ya vatani 
.hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/308) (S. Sayısı : 203) [Dağıtma tari
hi : 18 . 5 .1963] 

63. — Mehmetoğlu Süleyman Kulaksızca va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/340) (S. Sayısı : 204) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5.1963] 

64. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/352) (S. Sayısı : 205) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1963] 

65. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci ve 9 arkadaşının, Devrekli Hüseyinoğ-
lu 1305 doğumlu İzzet Çakmaklı'ya vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/267) (S. Sayısı : 206) [Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1963] 

X 66. — Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun değişik 
1 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu. (1/437) 
(S. Sayısı : 209) [Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 
1963] 
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(Millet Meclisi Birleşim : 84) 


